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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

//dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor: Gmina Nowogrodziec

44-300 Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót przebudowy budynku z rozbiórk cznika.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
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Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
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stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
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 b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
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• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

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

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

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

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

//dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor: Gmina Nowogrodziec
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:

- warstwy posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach
- cianki dzia owe w w ach sanitarnych
- ok adziny cian w w ach sanitarnych
- tynki cian i sufitów
- stolarka drzwiowa i okienna
- parapety wewn trzne
- poszerzone wewn trzne otwory drzwiowe
- fragmenty cian, tworz ce nowe przej cia
- pokrycie dachu g ównego
- schody wej ciowe zewn trzne wraz z doj ciami

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 2.1. Dla w/w
robót materia y nie wyst puj .

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza   obr b   budynku   znosi    lub   spuszcza    rynnami   w   sposób zabezpieczaj cy przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych
do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
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- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu   i    powszechnego  zastosowania u ytych materia ów i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i    ilo ci   robót zaakceptowanych
przez zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

10.1. Materia y    uzyskane    z    rozbiórek    do    ponownego    wbudowania    zakwalifikuje  Inspektora
Nadzoru.

10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery,
wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm,
za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy
kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych
zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach
okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1
m d ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków
rdzy, kurzu i b ota,
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- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze
wytwórczych i monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z
dokumentacj  projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe
po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych
w przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz
mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.

Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1)
Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do
betonu klasy wy szej ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si ,
aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny
napis zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
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d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli
obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement
przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e
by  u yty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach
zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by
wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do
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kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo
równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki
do transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y
dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia
betonu   oraz   koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z
projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która
powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub
ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie
wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw
poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w
stanie wibruj cym.

- Kolejne  miejsca  zag bienia  bu awy  powinny  by  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od
30 do 60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie
powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr

ównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia
betonu stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych
norm  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników
bada    dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania
przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia
prawid owo ci   zastosowanych   zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
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- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj
dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

-

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i
nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z
nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci
piel gnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla
prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,
prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby
otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn
szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.
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Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada
dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm,
Odchylenie d ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm
Odchylenie w rz dnych powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z
dokumentacj  projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,
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rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk
deskowa , przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i
piel gnacj  betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.04. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

//dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor:           Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, 14 pa dziernika 2016 rok
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

//dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor: Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Murowanie cian z bloczków komórkowych

- Zamurowanie otworów ceg  pe

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

2.2. Ceg a pe na

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek
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niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa
lub moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w
sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3

6

20

6 10
30
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Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 15 2

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 10 2

10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1

+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10

+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie
projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych
do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
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Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych
przez zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego
ytku.

PN-97/B-30003     Cement murarski 15.

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020     Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa
1989 - 1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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CZ  OGÓLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót polegaj cych na
wykonaniu prac konserwatorskich elewacji budynku
1.2.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  robót remontowych i konserwatorskich budynku, zgodnie z za czon
Dokumentacj  Projektow . Oferent uwzgl dni wszelkie koszty oraz za atwienie formalno ci dotycz cych budowy, w
szczególno ci wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegó owy zakres opracowania obejmuje:
· Konserwacja ceg y
· · Wymiana fragmentów tynkowanych na nowe
· Naprawa gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, p ycin podokiennych,
detali architektonicznych, konserwacja i uzupe nienie elementów brakuj cych
· Wymiana rynien i rur spustowych
· · Drobne prace uzupe niaj ce (wkucie kabli biegn cych po elewacji, wymiana

wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytów flagowych itp.)
· Wzmocnienie p kni  konstrukcyjnych w cegle, nadpro ach
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Nie wyst puj .
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.
Nie wyst puje.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne zapewniaj  pe  ochron  dóbr materialnych osób trzecich.
Wykonawca w pe ni odpowiada za ochron  instalacji tak  jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w cicieli /eksploatatorów/ oraz b dzie z nimi
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.3. Ochrona rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  i stosowa  :
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony rodowiska
/Dz.U.2001.62.627 z pó niejszymi zmianami/
· Ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U. 2004.92.880/
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U. 2001.62.628/
· Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie
warto ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu /Dz.U.
2003.01.12/
Ponadto Wykonawca powinien podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Placu budowy oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób
lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. Lokalizacj  bazy, sk adowisk i dróg komunalnych
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed mo liwo ci  powstania po aru

1.4.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej, a w szczególno ci :
· Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo arowej
· Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy
przeciwpo arowej
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w remontowanych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca

dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie
dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie kontraktu. W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj :
· Kodeks Pracy
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· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003.120.1125/
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. 47.401).
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych
zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
2002.151.1256).
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Istnieje konieczno  wydzielenie cz ci parceli w celu umo liwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalno-
magazynowego (kontenery). Miejsce to wska e Zleceniodawca lub udost pni wykonawcy odp atnie pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ust p), które powinny spe nia  normatywy podane
w ogólnych przepisach bhp;
1.4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inwestora.
1.4.7. Ogrodzenie.
Nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza  utrudnie  w ruchu ludzi i pojazdów, ewentualne zaj cia
fragmentów ulic i chodników Wykonawca b dzie uzgadnia  z wyprzedzeniem z Inwestorem i odpowiednimi s bami.
1.4.10. Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej nie zdefiniowanych, a
wymagaj cych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Nie wyst puj .
2. MATERIA Y
2.1. Materia y do konserwacji elewacji i ogrodzenia- nale y stosowa  preparaty firm Remmers, Sto Ispo, Coverax,
Deitermann , Schomburg
· Kwas fluorowodorowy o st eniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwie  powierzchniowych lub gotowe
preparaty tj. Covexsan firmy Coverax lub Alkutex Fasadenreniger Paste firmy Remmers
· Funcosil KSE 300 lub Funcosil OH - preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego do silnego
wzmocnienia zniszczonych przez czynniki atmosferyczne wszystkich mineralnych pod y (kamie  , ceg a,tynki wapienno-
cementowe, beton
· Lichenicida 246 prod. Bresciani lub Preventol R-80 – wodny preparat do dezynfekcji pod a zaatakowanego
przez mikroorganizmy, grzyby, glony. S y do niszczenia istniej cych mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazj
· Sto-Rissfuller fein – zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wype nienia rys w szczególno ci rys
konstrukcyjnych, jako element naprawy wraz z pó niejszymi warstwami kryj cymi, równie  do ca opowierzchniowego
nak adania lub szlamowania porysowanej powierzchni
· TWM Tubag Trass-Werksteinmortel - wapienno-trasowa zaprawa murarska do uk adania cegie  i kamieni oraz
wype niania wi kszych ubytków w murach oraz do monta u fleków kamiennych
· Tubag NSR 0,4 Natur Sandstein und Restauriermortel f-my Sto Ispo-zaprawa mineralna do wype nienia
powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do kamieni
· Bohrlochsuspension f-my Remmers- sucha mieszanka dobrej rozp ywno ci i zdobno ci p cznienia do
wype nienia pustek i lu nych wype nie  zaprawy w murze
· Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel- zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegie
· Tubag Trass Pflasterfugenmortel – specjalna zawieraj ca tras elastyczna zaprawa fugowa o bardzo wysokiej
wytrzyma ci i odporno ci na dzia anie wody i mrozu, do spoinowania kamienia
· Funcosil SNL f-my Remmers – preparat o wysokiej zawarto ci siloksanów do hydrofobizuj cej impregnacji
porowatych pod y mineralnych o wi kszej nasi kliwo ci (tynki, ceg a, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz
materia ów zawieraj cych dodatki polistyrenu; st ona mikroemulsja silikonowa na baziemmieszaniny silanów i siloksanów
, posiada doskona e zdolno ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej (nie zamyka porów materia u). Zu ycie zale nie od nasi kliwo ci
pod a.
• TubagTrass Vorspritzmortel WTA - obrzutka zawieraj ca spoiwo odporne na dzia anie soli, do wytwarzania

pe nopowierzchniowego lub tylko cz ciowo kryj cego szprycu
• Tubag Trass Kalk Porengrundputz WTA - jako podk ad do tynku renowacyjnego, do wyrównania wi kszych

nierówno ci pod a
• Tubag Trass Kalk Sanierputz WTA -tynk renowacyjny o wysokiej porowato ci i dyfuzji pary wodnej na pod oza

zawieraj ce zwi zki soli, wierzchnia hydrofobowa warstwa w systemie WTA
• TKM Trass Kalk Maschinenleichtputz lekki tynk podk adowy wapienno-trasowy o du ej paroprzepuszczalno ci i

niskim skurczu o wytrzyma ci ok. 3MPa, o wysokiej elastyczno ci i przyczepno ci do pod a
• Tubag Sanierhaftputz SHP - mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa zawieraj ca mikrow ókna do

wykonywania tynków nawierzchniowych barwionych w masie, szczególnie na stare pod a o ró nych powierzchniach
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• TZM Trass Zement Maschinenputz - cementowo-trasowy tynk coko owy oraz do warstw izolacyjnych pod ziemia
jako szczelny podk ad wyrównawczy

• Restauro Lasur i Restauro Fixativ firmy Keim -specjalny zestaw farb opartych na naturalnych mineralnych
sk adnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu przepuszczalne dla pary wodnej, przeznaczone do wykonywania
laserunkowych pow ok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuj  pe  ochron  przed niekorzystnym
wp ywem warunków atmosferycznych

• STW Stuckoplan spezial - lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych oraz napraw ubytków starych profili w
technice ci gni tej na elewacji

• Remosol lub Skansol- preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i g sto ci 1,2 g/cm3 do czyszczenia
chemicznego z powierzchni stalowych, eliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzi ki g stej konsystencji
mo e by  nanoszony na powierzchnie poziome, pionowe i trudnodost pne przy pomocy szpachli lub p dzla.
Mechanizm dzia ania Remosolu polega na przenikaniu preparatu w g b pokrycia lakierowego lub malarskiego,
oderwaniu go od pod a i sp cznieniu. Nap cznia a warstwa farby lub lakieru mo e by  w prosty sposób usuni ta za
pomoc  szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem wody pod ci nieniem 2-3 atm.;

• Eurolan TG-2 - w technologii Deitermann rodek gruntuj cy u ywany przed aplikacj  materia ów uszczelniaj cych lub
klejeniem p ytek

• Superflex 1- w technologii Deitermann gotowy do u ycia bezrozpuszczalnikowy , g sty materia  uszczelniaj cy, po
na eniu i zwi zaniu powstaje elastyczna pow oka uszczelniaj ca pod p ytki

• Superflex 50/3- w technologii Deitermann ta ma uszczelniaj ca
• Plastikol KM Flex - w technologii Deitermann wysokoelastyczna zaprawa klejowa do p ytek, o du ej odporno ci na

wod  i mróz
• Cerinol Flex- w technologii Deitermann uelastyczniona mrozo- i wodoodporna zaprawa do wype nienia spoin
· farba olejna do miniowania np. KORINA – do pierwszego malowania materia ów metalowych pod pow oki z
emalii ftalowych, farb olejnych nawierzchniowych
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa pow ok wewn trznych i zewn trznych na pod ach pokrytych
farb  przeciwrdzewn .
· Rozcie czalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów
· Ceg a ceramiczna-   w miejsca zniszczonych cegie  zabytkowych nale y wstawi  ceg  dopasowan  do
istniej cych pod wzgl dem wymiarów, w ciwo ci wytrzyma ciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ceg y
ceramiczne winny spe nia  wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie mog  przekracza  +5mm i – 8mm na d ugo ci, +5mm na szeroko ci i + 5mm na
grubo ci. Nasi kliwo  ci arowa dla poszczególnych klas powinna wynosi  nie wi cej ni :
-2 dla klasy 15 i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 -nie okre la si
· Pr ty i zaprawa systemowa BRUTT SAVER- do wykonania „zszy ” - wzmocnie  p kni  konstrukcyjnych w
cegle i kamieniu
3. SPRZ T
Nie stawia si  specjalnych wymaga  dotycz cych sprz tu i maszyn ,Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót uj tych
w niniejszej Specyfikacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw
jako  robót.
4. RODKI TRANSPORTU.
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu , dostosowanymi wielko ci  do asortymentu materia ów.
Nale y zadba  o w ciwe zabezpieczenie adunku i bezpiecze stwo transportu..
Materia y przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty konserwatorskie elewacji
5.1.1.Konserwacja ceg y
1. Ustawi  rusztowanie i dokona  przegl du elewacji celem zlokalizowania miejsc
silnego os abienia ceg y, kamienia ,detali architektonicznych itp.
2. Os oni  szczelnie foli  wszystkie okna elewacyjne
3. Ca  elewacji umy  bardzo dok adnie gor  wod  pod ci nieniem z u yciem preparatów chemicznych np.
gotowym preparatem Covexan firmy Coverax.

4. Miejsca gdzie nawarstwienia s  wyj tkowo trwa e i bite (gips) oczy ci ciernie np.przez piaskowanie
5. Ceg y s abe wzmocni  preparatem Funcosil KSE 300 lub Funcosil KSE OH
6. Ceg y zniszczone, mocno sp kane usun  i wstawi  now  ceg  licow  dopasowan  parametrami do materia u

oryginalnego .
7. Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa  preparatem Lichenicida 246 prod. Bresciani lub Preventol R-80.

Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci  dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie p dzlem.
8. Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawi y si  wykwity solne ( bia e, lub te nacieki na kamieniu)

odsoli  przez ok ady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez nak adanie ich pistoletem grawitacyjnym



47

9. Usun  wszelkie koroduj ce, nie spe niaj ce adnej funkcji kotwy elazne z elewacji,. Inne, konieczne do
pozostawienia oczy ci  mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb  do
metalu

10. Wszystkie ubytki w ceg ach uzupe ni  przez wykonanie wstawki z ceg y dopasowanej kolorystycznie do ceg y
elewacyjnej na zapraw  trasow  Tubag Werksteinmortel.

11. Partie ceglane zasmarowane zapraw  po obróbkach podczas wstawiania nowych okien oczy ci  mechanicznie lub przez
przepiaskowanie a miejsca ubytków uzupe ni  zapraw  mineraln  firmy Remmers

12. Nowe ceg y wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usun  i wstawi  nowe na wzór i pod kolor
zabytkowej ceg y. Przy bardzo du ych fragmentach wstawek podda  ceg y scalaniu kolorystycznemu farb
krzemoorganiczn  Restauro Lasur i Restauro Fixativ. firmy Keim

14. Spoiny pog bi , a wtórne, cementowe, które po ono na spoin  oryginaln  wyku  i wype ni  wszystkie fugi pod kolor
i faktur  oryginalnej spoiny z materia u trasowo-wapiennego np. Tubag Trass kalk fugensaniermortel.

16. Szczeliny i sp kania w murze nale y wype ni  mas  mieralna Bohrlochsuspension firmy Remmers..
17. Ca  elewacji ceglanej zahydrofobizowa  preparatem Funcosil SNL firmy Remmers.
18. Rury spustowe i rynny elewacji wymieni
20. Z fragmentów tynkowanych jak blendy elewacyjne, naczó ki okienne i podobne
sku  ca y os abiony, pop kany i osypuj cy si  tynk do powierzchni ceg y – 100%
· a)   pog bi  spoin  pomi dzy ceg ami na g boko  5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podk adowego Vorspritzmortel.
b) os abione osypuj ce si  ceg y wymieni  na nowe

c) pozosta e ceg y wzmocni  preparatem StoPrim Grundex zmieszanym 1:1 ze Sto Prim Divers. J
d) Ma e rysy i sp kania konstrukcyjne wype ni  zapraw  Sto-Rissfuller fein.

e) Wykona  nowy tynk -jako tynk podk adowy na zakonserwowane pod e ceglane narzuci  zapraw  Trass
Vorspritzmortel ( zaprawa trasowa do wst pnej obrzutki, po zwi zaniu jest w pe ni przesi kliwa i zawiera
spoiwa odporne na obecno  soli). Warstw  nale y zarzuci  w formie tzw. obrzutki brodawkowej –
pozostaj  prze wity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubo  ok. 5mm.

f) Jako drug  warstw  tynku po  materia  lekki, wapienno-trasowy o du ej paropszepuszczalno ci i
niskim skurczu, o wytrzyma ci ok. 3MPa. Taki materia  nosi nazw  TKM Trass-Kalk-
Maschinenleichtputz. Grubo  warstwy ok. 1,5cm.

g) Nawierzchniowo na  tynk SHF, SHG Sanierhaftputz o kruszywie ok. 1mm barwiony w masie na
kolor piaskowy Grubo  warstwy ok.3-4mm.
h) Po za eniu tynku ca  zabezpieczy  preparatem Funcosil SNL firmy Remmers
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Czynno ci maj ce na celu kontrol , badania i odbiór wyrobów (materia ów) i prowadzonych robót budowlanych
wykonywa  winien, ustanowiony przez Zleceniodawc , Inspektor Nadzoru. Bie ca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wykonania wszystkich elementów, w tym ich zgodno ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacj  techniczn
i obowi zuj cymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajduj  si  w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
2. Odbiór cz ciowy;
3. Odbiór ko cowy, po zako czeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego)

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zg oszeniu
robót do odbioru przez Wykonawc  wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich bada  i pomiarów b cych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robót nie mo e kontynuowa  robót bez odbioru robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu.
8.2 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru  cz ciowego robót dokonuje si  wg
zasad jak przy odbiorze ko cowym robót.
8.3 Odbiór ko cowy
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiór ostateczny
nast pi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zako czenia robót, powo aniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w
dokumentów:
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· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów jak atesty,
wiadczenia zgodno ci;

· protoko y odbiorów cz ciowych;
· protoko y bada  i sprawdze ,
· dokumentacj  powykonawcz ;
Komisja odbiorowa dokona oceny jako ciowej wykonanych robót, na okoliczno
czego sporz dzi protokó  odbioru robót.
8.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usunie ciem wad zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  przys uguje za zako czone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn .
Podstawa p atno ci s  ceny uj te w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawc  i Zamawiaj cego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Projekt prac konserwatorskich
10.2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego.

10.3. Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn .
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-En 1172:1999 Mied  i stopy miedzi. Blachy i ta my dla budownictwa
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”

-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych” – Tom I     „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materia ów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa

firmy Sto-Ispo, Remmers. Coverax itp.
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5695/2002
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i

ok adzin wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow

Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w
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zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa

Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C

Stopie  bia ci przy filtrze niebieskim (dla p ytek bia ych), nie mniej ni

gatunek I 80%

gatunek II 75%

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6

miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek

poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków

zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur”.

Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1

tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub

przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
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2.5. Wykonywania tynków trój warstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w

tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania

ok adzin ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego

pod a.

Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmy  z kurzu.

Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z

obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,

narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed

przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza

wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi

ytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni

ok adziny od p aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

6. Kontrola jako ci .

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin

sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,

sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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sp aszczone.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno

by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od

jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z

dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie

wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami

pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,

pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci

tynku do pod a.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. Ok adziny cian P aci si  za ustalon  ilo  m2

powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie pod a,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

moczenie p ytek, docinanie p ytek,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi ,
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obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie
wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.8. Wyroby terakotowe

ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  W ciwo ci p ytek pod ogowych imituj cych marmur:

Wymiar p ytki 50 x 50

grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

barwa: wg wzorca producenta

nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%

wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa

cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20

kwasoodporno  nie mniej ni  98%

ugoodporno  nie mniej ni  90%

antypo lizgowo c – R10 (stopnica (R101)

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:
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ugo  i szeroko :        ±1,5 mm

grubo :   ± 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki
ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie

wiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

.

3.   Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby
obs uguj ce   sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i
wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i
grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i
zanieczyszcze  oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie
powinna by  ni sza ni  5°C.
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Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie
konsystencj  g st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie
powinna by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o
wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub
pochy ej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy
posadzkach z betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do
kwadratu nie powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc
wk adek z materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w
podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a
do uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
up ywie co najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy
posadzkach z betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow
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nale y przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c
spoin 5 mm - wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych
cokolikiem wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z
dokumentacj  proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci
, po cze , obróbek. estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci
nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za
pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez
ocen  wzrokow .

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement.
Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do
zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z
polichlorku winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów wentylacji z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Sufity z p yt gipsowo-kartonowych zwyk ych i ogniodpornych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa 9,5 < 9,5 - - -
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1m2 p yty o

grubo ci

[kg]

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z

elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e

w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie



64

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,

- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES.

Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe,

sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych

kraw dzi p yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do

kierunku na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak

rozmie ci , by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy

szeroko ci p yty (lub po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by

przesuni te wzgl dem siebie o odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt
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nale y mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami

rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od

pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla

yt gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót
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Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy

wod

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub

posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i

kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar

prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych
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wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,

- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia

jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

//dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor: Gmina Nowogrodziec

44-300 Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca
o w ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika
i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie
ywicznym, rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.),
pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana

w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym
przez Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub
wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników
farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
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Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków
transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie
opakowa . W przypadku du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku
oraz roz adunku urz dze  mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si
ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody

pokryte plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone
i umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej
pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych
w tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.5.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie
malowane nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym
(utrudniaj cym wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a
20°C (np. w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej
ni  80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych
róde  ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i
os oni  przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,

sposób przygotowania farby do malowania,

sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.
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5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma
by  wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych
do malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y
pobra  próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,
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• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj
projektow  ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru
robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o
0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli
na szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno
pow oki nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,
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e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a.
Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada
nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj.
zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów
nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i
ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak
form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,
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- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim
przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy.
Protokó  powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich,
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,

- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

W  kwotach  rycza towych  uj te  s  równie  koszty  monta u,  demonta u  i  pracy  rusztowa  niezb dnych  do
wykonania robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by
uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

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

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4:
Pow oki malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

monta u stolarki drzwiowej i okiennej

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

- okna wg wykazu

- drzwi wewn trzne i zewn trzne wg wykazu z o cie nicami wg wykazu

- parapety wewn trzne o d ugo ci okien ,

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze

grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.
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Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegaj  odbiorowi.

7. Obmiar robót
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Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonywania i odbioru robót
budowlanych polegaj cych na wykonaniu tynków renowacyjnych, przepony poziomej i naprawy balkonów.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadku ma ych, prostych
robót i konstrukcji trzeciorz dnych o pomijalnie ma ym wp ywie na trwa  obiektu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Niniejsza SST obejmuje ca  niezb dnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe poj cia

Zgodnie z Ustaw  „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pó niejszymi zmianami oraz SST.:

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca jest zobowi zany prowadzi  roboty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony rodowiska, przepisami p.po . oraz
planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spe nia  wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera  opis,
cze  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy,
uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,
ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze
od odczytu ze skali rysunków.
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione prawid owymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materia y

2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Tynk renowacyjny, specjalistyczny

to specjalistyczna zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wype niaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikuj cymi w postaci suchej mieszanki, z której, po zmieszaniu z wod , wykonuje si  zasadnicz  warstw  tynku
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renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego). Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu,
hydrofobowy, spe nia wymogi WTA, mo liwo  nak adania natryskowego.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka mineralnych spoiw, wype niaczy mineralnych i modyfikatorów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zu ycia:    ok. 15 min.
Wytrzyma  na ciskanie
po 28 dniach:   1,5 MPa
Przewodno  cieplna:   ok. 0,24 W/mK
Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd: 0,2 m
Zawarto  porów powietrza w wie ej zaprawie:   ok. 30 %
Zawarto  porów powietrza w zwi zanej zaprawie: powy ej 40 %
Orientacyjne zu ycie:   ok. 8,0 kg/m² na ka dy cm grubo ci tynku
Parametry do nak adania natryskowego: posuw: 10 l/min., rednica dyszy: 10

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy.
Zabrudzenia dok adnie my  wod . W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

Poz. ciwo ci Wymagania

1.

Wygl d zewn trzny
- suchej mieszanki

- zaprawy

 jednorodnyproszek bez zbryle

jednorodna masa bez grudek i rozwarstwie
2. Konsystencja, cm 8±1

3. Zawarto  porów powietrza w stwardnia ej zaprawie,
% 40

4.

sto  obj to ciowa stwardnia ej zaprawy, g/cm³
- w stanie powietrzno-suchym

- po wysuszeniu do sta ej masy
 0,82±5%

0,80±5%
5. Wytrzyma  na zginanie, MPa 0,9
6. Wytrzyma  na ciskanie, MPa 1,5
7. Nasi kliwo , % 11,0
8. Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd, m 0,2

9. Mrozoodporno  okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek wyprawy

bez zmian po 15 cyklach zamra ania i
odmra ania

10. Odporno  na dzia anie soli po 10 dobach brak wykwitów solnych

11.
Przyczepno  do pod a, MPa
- na sucho
- na mokro

0,1
0,08

2.1.2.. Emulsja kontaktowa

to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe w ciwo ci: zwi ksza przyczepno , poprawia urabialno , zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25° C
Czas zu ycia  ok. 90 min.
Umowna zawarto  substancji suchej(*): 38 %
Warto  PH(*):  8,6
Maksymalna zawarto  chlorków(*): 0,03 %
Maksymalna zawarto  alkaliów(*):  0,2 %
Oddzia ywanie korozyjne(*):  brak
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Wytrzyma  na ciskanie(*):  80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepno  do pod a betonowego(*):
- w warunkach normalnych:  1,7 MPa
- po starzeniu termicznym:  2 MPa
Przyczepno  do pod a z ceg y ceramicznej(*):
- w warunkach normalnych:  0,8 MPa
- po starzeniu termicznym:  1,2 MPa
* Wg PN-EN 934-3:2004

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d zewn trzny ciecz o barwie bia ej i konsystencji g stej
mietany

2. Lepko  mierzona czasem wyp ywu z kubka o
rednicy 4 mm, s 83±2

2.1.3. Tynk renowacyjny podk adowy

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wype niaczami mineralnymi i dodatkami modyfikuj cymi w
postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk podk adowy lub do wykonania tynku
podk adowego. Obrzutk  wykonuje si  z zaprawy zmieszanej z wodnym roztworem emulsji kontaktowej, natomiast
tynk podk adowy wykonuje si  z zaprawy zmieszanej z wod . Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, o
niewielkim skurczu, hydrofilowy, mineralny, spe nia wymogi WTA.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wype niaczy mineralnych i modyfikatorów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zu ycia:   ok. 20 min.
Wytrzyma  na ciskanie
po 28 dniach:    3,0 MPa
Przewodno  cieplna: ok. 0,22 W/mK
Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd: 0,2 m
Zawarto  porów powietrza w wie ej zaprawie:  ok. 25 %
Zawarto  porów powietrza wzwi zanej zaprawie:  powy ej 45%
Orientacyjne zu ycie: ok. 9,0 kg/m² na ka dy cm grubo ci tynku
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy.
Zabrudzenia dok adnie my  wod . W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.

Wygl d zewn trzny
- suchej mieszanki

 - zaprawy

jednorodna mieszanina, bez zbryle  i
zanieczyszcze
jednorodna masa bez grudek i rozwarstwie

2. Konsystencja, cm 7±1

3. Zawarto  porów powietrza w stwardnia ej zaprawie,
% 40

4.

sto  obj to ciowa stwardnia ej zaprawy, g/cm³
- w stanie powietrzno-suchym
- po wysuszeniu do sta ej masy  1,39±5%

1,28±5%
5. Wytrzyma  na zginanie, MPa 1,3
6. Wytrzyma  na ciskanie, MPa 3,0
7. Nasi kliwo , % 25,0
8. Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd, m 0,2



87

9. Mrozoodporno  okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek wyprawy

bez zmian po 15 cyklach zamra ania i
odmra ania

10. Odporno  na dzia anie soli po 8 dobach brak wykwitów solnych

11.
Przyczepno  do pod a, MPa
- na sucho
- na mokro

0,05
0,05

2.1.4.. G adki tynk

to bia y, mineralny g adki tynk do systemów ocieple  oraz do zastosowania jako mineralna szpachlówka do
wykonywania g adkich powierzchni i naprawy tynków tradycyjnych, wykonywania cienkowarstwowych "przecierek"
wewn trz oraz na zewn trz budynków. Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, hydrofobowy, elastyczny,
odporny na warunki atmosferyczne, o dobrej przyczepno ci, zbrojony mikrow óknami.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia:  do 2 godz.
Orientacyjne zu ycie: oko o 1 kg/m² na ka dy mm grubo ci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  skór  i oczy. W
przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI -
poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

Poz. ciwo ci Wymagania
1. Wygl d zewn trzny Sucha, jednorodna mieszanka bez zbryle
2. Strata pra enia w temp. 450°C, % 1,42±0,14

3. Odporno  na wyst powanie rys
skurczowych brak rys

2.1.8. Emulsja bitumiczna

to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed
nak adaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych.
Dodatkowe w ciwo ci: uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy
do zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn
porady lekarza.
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Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania
zbiorników.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.9. Jednosk adnikowa masa bitumiczna

to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²

W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed
dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys
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8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umow .
Sprz t  b cy  w asno ci  Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowo ci do pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska  jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie
mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce tynku renowacyjnego, specjalistycznego
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Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniej ce pow oki, uszkodzony tynk jak równie
zmursza e fragmenty cian nale y sku  do wysoko ci przynajmniej 80 cm ponad stref  zawilgocenia lub zasolenia,
ods aniaj c no ne pod e. Zwietrza e spoiny trzeba usun  na g boko  20 mm, a nast pnie uzupe ni  tynkiem
renowacyjnym specjalistycznym lub zapraw  wapienn . lady wykwitów solnych nale y usun  szczotkami stalowymi.
Zwil  powierzchni  muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym pod u wykona  a urow  obrzutk  z tynku
renowacyjnego zarobionego do w ciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej (1 cz  emulsji
zmiesza  z 3 cz ciami wody). Obrzutka grubo ci do 5 mm musi równomiernie pokrywa  50% powierzchni pod a.
Tynk renowacyjny nale y nak ada  po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.

Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do odmierzonej ilo ci 6,8 l czystej, ch odnej wody i wymiesza  r cznie lub w
wolnospadowej betoniarce, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Je li potrzeba, w celu uzyskania w ciwej
konsystencji, doda  niewielk  ilo  wody. Miesza  nie d ej ni  5 minut. Gotow  zapraw  nale y zu  w ci gu 15
minut. Po tym czasie materia  mo e mie  wi ksz  g sto  i zawiera  mniejsz  ilo  p cherzyków powietrza. Tynk
renowacyjny specjalistyczny mo na miesza  i podawa  agregatem tynkarskim. Najpierw nale y wype ni  g bokie
ubytki, np. puste spoiny. Po zwi zaniu zaprawy mo na przyst pi  do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk
nak ada  warstwami grubo ci 10 mm. Tynk narzuca  r cznie lub maszynowo i ci ga at . Po wst pnym zwi zaniu
nale y go lekko zaciera , ale nie filcowa . Nie nale y tego robi  zbyt d ugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym
uwa , aby na powierzchni tynku nie pojawia a si  woda, gdy  grozi to powstawaniem powierzchniowych p kni . Na
tynku mo na wykona  warstw  g adzi wyko czeniowej ze szpachlówki do tynków grubo ci do 5 mm. Wtedy jednak
wie  warstw  tynku renowacyjnego specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepno ci g adzi, nale y

przeci gn  ostr  miot  i pozostawi  do stwardnienia.
wie y tynk chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nale y zapewni  mu wilgotne

warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschni ciu tynku mo na go pokrywa  szpachl  renowacyjn  (po min. 5-7
dniach), farb  silikatow  (po min. 3 dniach), farb  silikonow  (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min.
5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji kontaktowej

Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie. W
przypadku pod y pod posadzki zaleca si  stosowanie rutownic i frezarek. Pod a trzeba odkurzy  i obficie zwil
wod , bez tworzenia ka .

Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. W okre lonych proporcjach wymiesza  emulsj  z czyst , ch odn
wod  (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia  suche sk adniki zapraw lub betonu. Stosowa  cementy
portlandzkie bez dodatków i amane kruszywa o normowanych uziarnieniach.
Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybkotwardniej cych materia ów posadzkowych nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna
wynosi  1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 cz  emulsji zmieszana z 2 cz ciami wody) nale y zarabia  suche
sk adniki zaprawy do uzyskania ciek ej konsystencji. Za pomoc  szczotki lub p dzla równomiernie rozprowadza
warstw  kontaktow  grubo ci ok. 2 mm na wilgotnym pod u. Przed jej przeschni ciem nanie  na ni  warstw
posadzki.
Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sk adników do wykonania obrzutki s  takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne
pod e nale y równomiernie narzuca  obrzutk . Warstw  tynku nak ada  po jej stwardnieniu. W przypadku tynków
renowacyjnych, nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania.

5.1.3. Roboty dotycz ce tynku renowacyjnego, podk adowego

Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego, podk adowego istniej ce pow oki, uszkodzony tynk jak równie  zmursza e
fragmenty cian nale y sku  do wysoko ci przynajmniej 80 cm ponad stref  zawilgocenia lub zasolenia, ods aniaj c
no ne pod e. Zwietrza e spoiny trzeba usun  na g boko  20 mm, a nast pnie uzupe ni  tynkiem renowacyjnym
specjalistycznym lub zapraw  wapienn . lady wykwitów solnych nale y usun  szczotkami stalowymi. Zwil
powierzchni  muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym pod u wykona  a urow  obrzutk  z tynku renowacyjnego
podk adowego zarobionego do w ciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej (1 cz  emulsji
zmiesza  z 3 cz ciami wody). Obrzutka grubo ci ok. 5 mm musi równomiernie pokrywa  50% powierzchni pod a.
Tynk renowacyjny nale y nak ada  po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.
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Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do odmierzonej ilo ci 6,75 l czystej, ch odnej wody i wymiesza  r cznie lub w
wolnospadowej betoniarce, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Je li potrzeba, w celu uzyskania w ciwej
konsystencji, doda  niewielk  ilo  wody. Miesza  nie d ej ni  5 minut. Tynk renowacyjny podk adowy mo na
miesza  i podawa  agregatem tynkarskim. Najpierw nale y wype ni  g bokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwi zaniu
zaprawy mo na przyst pi  do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nak ada  warstwami o grubo ci 10 mm.
Tynk narzuca  r cznie lub maszynowo i ci ga at . Tynk renowacyjny podk adowy stanowi warstw  podk adow ,
jego wie  powierzchni , w celu uzyskania dobrej przyczepno ci dla tynku renowacyjnego specjalistycznego, nale y
przeci gn  ostr  miot  i pozostawi  do stwardnienia. wie y tynk chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i przez
minimum 24 godziny nale y zapewni  mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschni ciu tynku (po
minimum 48 godzinach) mo na go pokrywa  tynkiem renowacyjnym specjalistycznym. W przypadku zastosowania
tynku renowacyjnego, podk adowego jako tynku do wyrównywania powierzchni mo na pokrywa  go farb  silikatow
(po min. 3 dniach) lub materia ami o wysokiej paroprzepuszczalno ci (po 2-3 tygodniach).

5.1.4. Roboty dotycz ce tynku mineralnego, g adkiego

Przygotowanie pod a
Zabrudzenia i warstwy o s abej wytrzyma ci nale y ca kowicie usun . Dotyczy to te  wszelkich substancji
antyadhezyjnych oraz pow ok malarskich.
Pod a suche i bardzo nasi kliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca si
zagruntowa  preparatem gruntuj cym bezrozpuszczalnikowym i odczeka  do wyschni cia ok. 4 godziny. Nast pnie
nale y wykona  warstw  zbrojon  przy u yciu zaprawy klej cej przeznaczonej do wykonywania warstwy zbrojonej.
Pod a mo na dodatkowo pomalowa  farb  gruntuj . Uzyska si  wtedy bia e, szorstkie i nienasi kliwe
powierzchnie, co u atwi wykonywanie "przecierek" z tynku.

Wykonanie robót
Do odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody wsypywa  zawarto  opakowania i miesza  za pomoc  wiertarki z
mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka  5 min i jeszcze raz wymiesza . Je li potrzeba -
doda  niewielk  ilo  wody i zamiesza  ponownie.
Na przygotowane pod e tynk nale y nak ada  przy u yciu pacy metalowej. Po st eniu materia u po oko o 90min.
nale y zaciera  materia  pac  z g bki. W zale no ci od grubo ci warstwy oraz warunków atmosferycznych czas ten
mo e ulec skróceniu lub wyd eniu. Maksymalna grubo  warstwy tynku wynosi 5mm. Po ca kowitym wyschni ciu
po oko o 24 godzinach, tynk mo na malowa  farbami akrylowymi, farb  silikatow  oraz farb  silikonow .

5.1.8. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej

Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a
mineralne. Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie
minimum 4 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej
powierzchni i z licznymi ubytkami nale y pokry  tynkiem cementowym.

Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci,
emulsj  nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y
wymiesza  z 25% dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj.
po ok. 24 godz. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.9. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie pod a
Pod e  musi  by  równe,  zwarte,  no ne,  czyste,  suche  lub  mo e  by  lekko  wilgotne,  wolne  od  kurzu  i  substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas
bitumiczn  nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na
powierzchni betonu, spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y
pokry  tynkiem cementowym tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y
zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon  wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj
stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e. Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca
musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna
pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.
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Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y
wymiesza  mas  u ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e
za pomoc  pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas
aplikacji nale y ca y czas kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby
uzyska cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c
prace zastosowa  zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy
bitumicznej membrany samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci
pojawienia si  p kni  - izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego
(z zachowaniem zak adów ok. 10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie
materia u nast puje po 3÷7 dniach, w zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej
warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np.
benzyny ekstrakcyjnej.

5.2. Technologia robót

5.2.1. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym

5.2.2. Izolacja pionowa mineralna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym
- U enie, na przygotowanej powierzchni muru paroprzepuszczalnej izolacji mineralnej z wyprowadzeniem ok. 50 cm
powy ej poziomu terenu
- Os oni cie, przed uszkodzeniem mechanicznym, powierzchni izolacji poni ej poziomu terenu, za pomoc  np.
geow ókniny, folii kube kowej lub przyklejaj c p yty ze styropianu ekstrudowanego
- Rozebranie zabezpiecze  wykopów
- Zasypanie wykopów
- Odtworzenie opaski

5.2.4. Tynki renowacyjne (dla wysokiego stopnia zasolenia)

- Skucie starych tynków do wysoko ci co najmniej 80 cm powy ej ladów zawilgocenia
- Oczyszczenie powierzchni cian przy u yciu szczotek stalowych
- Odka enie cian za pomoc  preparatu biobójczego
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podk adowego modyfikowanego emulsja kontaktow , pokrywaj cej 50%
powierzchni ciany, o grubo ci 5 mm
- Na enie tynku renowacyjnego podk adowego, gr. 1 cm
- Na enie tynku renowacyjnego specjalistycznego, gr. min. 3,0 cm
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- Wyrównanie powierzchni tynku renowacyjnego szpachlówk  renowacyjn , gr. ok. 0,2 – 0,3 cm
- Pomalowanie powierzchni farb  silikatow /silikonow  w wybranym kolorze
- Zhydrofobizowanie coko u lub/i elementów wystroju architektonicznego na elewacji

5.2.5. Tynki renowacyjne (dla niskiego stopnia zasolenia przy u yciu tynku renowacyjnego)

- Skucie starych tynków do wysoko ci co najmniej 80 cm powy ej ladów zawilgocenia
- Oczyszczenie powierzchni cian przy u yciu szczotek stalowych
- Odka enie cian za pomoc  preparatu biobójczego
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podk adowego modyfikowanego emulsja kontaktow , pokrywaj cej 50%
powierzchni ciany, o grubo ci 5 mm
- Odtworzenie skutego tynku przy u yciu tynku renowacyjnego specjalistycznego, o grubo ci min 2,0 cm
- Wyrównanie powierzchni tynku renowacyjnego szpachlówk  renowacyjn , gr. ok. 0,5 cm
- Pomalowanie powierzchni farb  silikatow /silikonow  w wybranym kolorze
- Zhydrofobizowanie coko u lub/i elementów wystroju architektonicznego na elewacji

5.2.6. Tynki renowacyjne (dla niskiego stopnia zasolenia przy u yciu tynku napowietrzonego)

- Skucie starych tynków do wysoko ci co najmniej 80 cm powy ej ladów zawilgocenia
- Oczyszczenie powierzchni cian przy u yciu szczotek stalowych
- Odka enie cian za pomoc  preparatu biobójczego
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podk adowego modyfikowanego emulsja kontaktow , pokrywaj cej 50%
powierzchni ciany, o grubo ci 5 mm
- Odtworzenie skutego tynku przy u yciu tynku cementowego z dodatkiem napowietrzaj cym, gr. 2,0-3,0 cm
- Wyrównanie powierzchni szpachlówk  renowacyjn , gr. ok. 0,2 – 0,3 cm
- Pomalowanie powierzchni farb  silikatow /silikonow  w wybranym kolorze
- Zhydrofobizowanie coko u lub/i elementów wystroju architektonicznego na elewacji

5.2.9. Izolacja posadzki

- Demonta  istniej cej posadzki
- Oczyszczenie, odkurzenie pod a
- Wykonanie wyoble  (faset) w styku posadzki ze cian
- U enie na przygotowanym pod u elastycznej pow oki uszczelniaj cej z wyprowadzeniem na cian  na wysoko
min 15 cm powy ej ostatecznego poziomu, z równoczesnym wklejeniem ta my uszczelniaj cej w naro ach, w pierwsz
warstw  pow oki
- Wykonanie posadzki z p ytek gresowych klejonych zapraw  elastyczn , spoinowanych spoin  elastyczn

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku renowacyjnego, specjalistycznego obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji kontaktowej obejmuje:

1. Zu ycie materia u

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku renowacyjnego, podk adowego obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
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5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku mineralnego, g adkiego obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz wytycznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieple
opracowanymi przez SSO
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.8. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.9. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi
inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do
celu p atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s
w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa
budowlanego.

9. Podstawa p atno ci

Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
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PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2008
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów. Cz  2: Zaprawa murarska
ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada .
Pomiar przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2871/2004
PN-85/B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawieraj ce cement przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
ZUAT-15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozj . Cz  V
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i
beton. Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno
na siln  agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
PN-EN 1504-7 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jako ci  i ocena zgodno ci. Cz  7: Ochrona zbrojenia przed korozj
PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jako ci  i ocena zgodno ci. Cz  3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
PN-EN 13813:2003 Podk ady  pod ogowe  oraz  materia y  do  ich  wykonania  -  Materia y  -  W ciwo ci  i
wymagania
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej.
1.2. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych – z granitowej kostki kamiennej nieregularnej.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z nieregularnych kostek
kamiennych granitowych koloru szarego (8 x 10) – granit strzegomski i czerwonego (4 x 6) – typu np. vanga (lub
innego po akceptacji Inspektora).
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Granitowa kostka drogowa.
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka granitowa wg PN-B-11100 [8] o kszta cie nieregularnym wg PN-S-96026 [12], klasy I,
gatunku 1, wielko ci 8 x 10 (kolor szary) – granit strzegomski oraz wielko ci 4 x 6 (kolor szary) – zgodnie z
dokumentacj  projektow .
2.2.2. Wymagania
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma ciowe dla kostki kamiennej
Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania

i wytrzyma ciowe I II wed ug
1 Wytrzyma  na ciskanie w stanie

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni
160 120 PN-B-04110

[3]
2 cieralno  na tarczy Boehmego,

w centymetrach, nie wi cej ni
0,2 0,4 PN-B-04111

[4]
3 Wytrzyma  na uderzenie (zwi ),

liczba uderze , nie mniej ni
12 8 PN-B-04115

[5]
4 Nasi kliwo  wod , w %, nie wi cej ni 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 Odporno  na zamra anie nie bada

si
ca kowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Kszta t i wymiary kostki  nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mie  kszta t zbli ony do prostopad cianu. Kszta t kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Kszta t kostki nieregularnej.

Wymagania dotycz ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 2. Dopuszcza si  uszkodzenie jednego
naro a powierzchni górnej kostki o g boko ci nie wi kszej ni  0,6 cm.
Tablica 2. Wymiary kostki  nieregularnej oraz dopuszczalne odchy ki

Wyszczególnienie
Wielko
(cm)

Dopuszczalne odchy ki dla
gatunku

5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czo a), w cm,
nie mniejszy ni

- - - - 0,7 0,6 0,5
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Nierówno ci powierzchni górnej
(czo a),w cm, nie wi ksze ni

- - - -  0,4  0,6  0,8

Wypuk  powierzchni bocznej,
w cm, nie wi ksza ni

- - - - 0,6 0,6 0,8

Odchy ki od k ta prostego
kraw dzi powierzchni górnej
(czo a), w stopniach, nie wi ksze
ni

- - - -  6  8 10

Odchylenie od równoleg ci
aszczyzny powierzchni dolnej w

stosunku do górnej, w stopniach,
nie wi ksze ni

- - - -  6  8 10

2.3. Kraw niki
Wykonanie kraw ników kamiennych powinno odpowiada  wymaganiom podanym w SST D-06.01.02

„Kraw niki granitowe”
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype nienia spoin powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by  zgodne z BN-
88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypk  i do wype niania spoin powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. Na
podsypk  stosuje si  mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. Zawarto  py ów w kruszywie na
podsypk  nie mo e przekracza  3%. Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozosta e
wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda

Woda powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by  woda „odmiany 1”.
Badania wody nale y wykonywa :

w przypadku nowego ród a poboru wody,
w przypadku podejrze  dotycz cych zmiany parametrów wody, np. zm tnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych granitowych powinien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

betoniarki, do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej (1:3),
ubijaków r cznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
wibratorów p ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r cznym.

Zastosowany sprz t nie powinien wywiera  niekorzystnego wp ywu na s siaduj  zabudow .
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si  dowolnymi rodkami transportowymi. Kostk  nieregularn  przewozi si  lu no
usypan . Kostk  nieregularn  mo na sk adowa  w pryzmach. Wysoko  stosu lub pryzm nie powinna przekracza  1 m.
4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj cych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru. Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-06.01.02
„Kraw niki granitowe”, wykonanie obramowa  powinno odpowiada  wymaganiom podanym w SST D-06.01.01
„Obramowania z kostki kamiennej”.
5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nale y stosowa  zgodnie z projektem budowlanym jeden z
nast puj cych rodzajów podsypki:
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podsypka cementowo-piaskowa (1:3),
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami

Inspektora nadzoru. Wymagania dla materia ów stosowanych na podsypk  powinny by  zgodne z pkt 2 niniejszej
SST oraz z PN-S-96026 [12]. Grubo  podsypki powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i SST.
5.4. Uk adanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.4.1. Uk adanie kostki granitowej nieregularnej.

Kostk  nale y uk ada  w dese  rz dowy prosty, który uzyskuje si  przez uk adanie kostki rz dami
prostopad ymi do osi drogi. Szeroko  spoin mi dzy kostkami nie powinna przekracza  9 mm dla kostki o wymiarach
10 x 8 i 6 mm dla kostki o wymiarach 4 x 6. Spoiny w s siednich rz dach powinny si  mija  co najmniej o 1/4
szeroko ci kostki. Kostka u yta do uk adania nawierzchni powinna by  jednego gatunku i z jednego rodzaju ska .
5.4.2. Ubijanie kostki

Kostk  na podsypce piaskowej i cementowo - piaskowej nale y ubija  trzykrotnie. Obni enie kostki w czasie
pierwszego ubijania powinno wynosi  od 1,5 do 2,0 cm. U on  nawierzchni  z kostki zasypuje si  piaskiem i
mieszank  cementowo – piaskow  (zgodnie z dokumentacj  projektow  i zaleceniami Inspektora) o uziarnieniu od 0 do
4 mm, polewa wod  i szczotkami wprowadza si  kruszywo w spoiny. Po wype nieniu spoin trzeba nawierzchni
oczy ci  szczotkami, aby ka da kostka by a widoczna, po czym nale y przyst pi  do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si  ubijakami stalowymi o ci arze oko o 30 kg, uderzaj c ubijakiem ka  kostk
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si  od linii zabudowy do rodka jezdni. Drugie ubicie nale y
poprzedzi  uzupe nieniem spoin i pola  wod .

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
pod nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo na stosowa  wa owanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku pod nym, post puj c od kraw ników w kierunku osi, a nast pnie w kierunku poprzecznym.

Kostki, które p kn  podczas ubijania powinny by  wymienione na ca e. Ostatni rz d kostek na zako czenie
dzia ki roboczej, przy ubijaniu nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem za pomoc  np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w pod u.

Zastosowany sprz t nie mo e wp ywa  niekorzystnie na s siaduj  zabudow .
5.4.3. Wype nienie spoin

Wype nienie spoin zasypk  cementowo-piaskow  (1:3) powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych
wymaga :

piasek powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.5,
cement powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.4,
spoiny nale y wype ni  na pe  szeroko  i wysoko .

Wype nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych
wymaga :

piasek powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.5,
w czasie zamulania piasek powinien by  obficie polewany wod , aby wype ni  ca kowicie spoiny.

5.5. Piel gnacja nawierzchni
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta y wype nione mieszank  cementowo – piaskow  (1:3)  i  piaskiem

z  pokryciem warstw  piasku, mo na odda  natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype nia spoiny i po kilku
dniach piel gnacj  nawierzchni mo na uzna  za uko czon .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Badanie obejmuje sprawdzenie cech zewn trznych i dopuszczalnych odchy ek, podanych w tablicach 1, 2. W
sk ad partii przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko ci. Wielko
partii nie powinna przekracza  30 ton kostki. Z partii przeznaczonej do bada  nale y pobra  w sposób losowy próbk
sk adaj  si  z kostek granitowych w liczbie 5 sztuk. W badaniu parti  kostki nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami
normy, je eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilo ci kostek jest dla poszczególnych sprawdza  równa lub mniejsza
od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi ksza od 4, ca  parti  nale y
uzna  za niezgodn  z wymaganiami.

Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa  wszystkie w ciwo ci, które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich  materia ów wg pkt
od 2.3 do 2.6.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz z wymaganiami
okre lonymi w p. 5.3. Sprawdzeniu podlega grubo  podsypki, sk ad oraz zag szczenie.
6.3.2. Badanie prawid owo ci uk adania kostki

Badanie prawid owo ci uk adania kostki polega na:
zmierzeniu szeroko ci spoin i sprawdzeniu zgodno ci z p. 5.4.3,
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zbadaniu rodzaju i gatunku u ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.3,
Ubicie kostki sprawdza si  przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg

na poszczególne kostki. Pod wp ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by  dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wype nienia spoin

Badanie prawid owo ci wype nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami zawartymi w p.
5.4.3.

Sprawdzenie wype nienia spoin wykonuje si  co najmniej w pi ciu dowolnie obranych miejscach na ka dych
dziesi ciu metrach.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równo

Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z norm  BN-
68/8931-04 [18]. Nierówno ci pod ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,3 %.
6.4.3. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1
cm i -1 cm.
6.4.4. Ukszta towanie osi
 O  nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.4.5. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm. W przypadku
nawierzchni zlokalizowanej pomi dzy liniami zabudowy (granica pasa drogowego) nie dopuszcza si  odchy ek
szeroko ci.
6.4.6. Grubo  podsypki

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1,0 cm.
6.4.7. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo  i zakres bada  cech geometrycznych nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie bada

i pomiarów
Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Spadki poprzeczne 3  razy  na  50  m  i  w  charakterystycznych  punktach
niwelety

2 Rz dne wysoko ciowe 3  razy  na  50  m  i  w  charakterystycznych  punktach
niwelety

3 Ukszta towanie osi w planie 3  razy  na  50  m  i  w  charakterystycznych  punktach
niwelety

4 Grubo  podsypki 5 razy na 50 m
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu

Roboty zwi zane z wykonaniem podsypki nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s
okre lone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,

enie i ubicie kostki,
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wype nienie spoin,
piel gnacj  nawierzchni,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczanie nasi kliwo ci wod
2. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno ci metod

bezpo redni
3. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie
4. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy

Boehmego
5. PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na

uderzenie (zwi ci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
8. PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania

i ocena zgodno ci
10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw niki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at .
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1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
lusarki – por cze, wycieraczka wewn trzna, sceny i wyposa enia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
monta u stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materia y
2.1. Rolety

Na sali widowiskowej zastosowa  rolety okienne wewn trzne, elektryczne.

ZASTOSOWA  ROLETY SYSTEMOWE O PARAMETRACH:
- system na profilu - rurze Ø80 mocowany do cian powy ej okna,
- kolor profilu: aluminium anodowane,
- system wyposa ony w boczne stalowe linki napinaj ce,

TKANINA:
- zaciemniaj ca 75%,
- aluminiowana od strony zewn trznej,
- waga min. 600 g/m2 wg DIN EN 12127,
- odporno  ogniowa B1 wg DIN 4102-1

STEROWANIE ROLET:
- bezg ny nap d 230W50Hz/0,90A/200W/15Nm; pr dko  23 rpm
- sterowanie mo liwe przy u yciu wszystkich ogólnie dost pnych systemów automatyki obiektowej typu
„inteligentny dom" - sterowanie pilotem radiowym,
- silniki do karniszy elektrycznych o napi ciu 230V oprócz zasilania wyposa one w uk ady sterowania bez-
potencja owego; w kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota mo liwe powinno by
niezale ne dodatkowe sterowanie prze cznikiem ciennym,
- motor z mi kkim startem i stopem,
- piloty radiowe wielokana owe z wy wietlaczem LED, o zwi kszonym zasi gu i odporno  na zak ócenia;
wersje z wbudowanym timerem i mo liwo ci  ustawiania kilku czasów automatycznego zamykania i
otwierania rolet,

STOSOWA  KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA: rolety wykonane na wymiar, system
kompletny, gotowy do monta u, nap d ze sterowaniem w zestawie.

2.2. Balustrady
Balustrada na nowoprojektowanych schodach oraz na antresoli o wys. 1,10m ze stali ocynkowanej, malowanej

proszkowo na kolor czarny. Maksymalny prze wit lub wymiar otworu pomi dzy elementami wype nienia balustrady
nie mo e przekracza  12cm. Szeroko  pomi dzy wewn trzn  kraw dzi  balustrady, a wyko czon cian  schodów
musi wynosi  min. 1,20m.

2.3. Wycieraczki
Przed obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami

poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego
30 x 2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo.

Wewn trz obiektu, w miejscach wskazanych w cz ci graficznej, zamontowa  wycieraczk  czyszcz
wykonan  z pe nych profili aluminiowych wype nionych odpowiednimi wk adami osuszaj co-czyszcz cymi,
przeznaczonymi do obiektów o du ym nat eniu ruchu. Mocowana we wn ce razem z ramk  z k townika
aluminiowego.

2.4. Scena
Scen  wykona  z systemowych podestów scenicznych o obci alno ci 1500kg/m2 i wysoko ci 0,6 metra o

niepalnej konstrukcji no nej oraz co najmniej niezapalnych p ytach pod ogi od stronny przestrzeni pod ogowej, maj ce
klas  odporno ci ogniowej co najmniej REI30. Blat pokryty niepaln , wodoodporn  i antypo lizgow  pow ok .
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Konstrukcja aluminiowa. Scena wyposa ona w schody sceniczne. Podesty sceniczne z mo liwo ci  regulowania
wysoko ci. W podestach klapy rewizyjne zgodnie z cz ci  graficzn .

2.5. Wieszaki szatniowe
Wieszak przeznaczony do szatni publicznych, obrotowy, prostok tny, wykonany z profilu kwadratowego

min.30x30x2mm, mocowany do ciany na zawiasie. Wymiary wieszaka 210cm.
Haki spawane co 13cm. Wieszak wyposa ony w numerki do wydawania w zamian za pozostawion  odzie .

Wzór:

2.6. Lada szatniowa
Lada szatniowa o wymiarach 3,20x0,40x0,9m. Od strony wewn trznej pó ki. Wzór przyk adowy:

2.7. Wyposa enie WC dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Lustro uchylne

2.8. Wyposa enie toalet
Nr Nazwa Opis Ilo
1 Uchwyt na

papier toaletowy
wykonany z mosi dzu chromowanego, matowy
solidne mocowanie cienne wykonane z mosi dzu

wysoko 14 cm
szeroko 14 cm

boko 14,5 cm

7
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2 Szczotka do WC tuba wisz ca wykonana ze stali nierdzewnej matowej
 uchwyt przykr cany do ciany
 wyjmowany wk ad z tworzywa sztucznego u atwiaj cy czyszczenie

czka szczotki z klap  zapobiegaj  wydostawaniu si  zapachów
wysoko 39 cm
szeroko 8 cm

boko 10,1 cm

7

4 Pojemnik na
czniki

papierowe

Pojemnik na r czniki pojedyncze, sk adane
obudowa i tylna cianka wykonana ze stali nierdzewnej, matowej
pojemno  do 500 szt. r czników
okienko do kontroli ilo ci r czników
zamek zlicowany z powierzchni  urz dzenia

czenia boków spawane i szlifowane
niewidoczne zawiasy

wysoko 26,5 cm
szeroko 25,5 cm

boko 12 cm

6

5 Dozownik
myd a

Dozownik myd a w pianie na jednorazowe wk ady pompk  spieniaj
obudowa i tylna cianka wykonana ze stali nierdzewnej, matowej
jednego opakowania myd a uzyskuje si  do 2000 porcji myd a w postaci niebywale
delikatnej piany.

wysoko 26 cm
szeroko 10,4 cm

boko 10,2 cm

7

6 Lustro na cienne Lustro z fazowanymi brzegami
wysoko 50 cm
szeroko 60 cm

8

2.9. Siedzenia
Sal  widowiskow  i antresol  nale y wyposa  w krzes a w ilo ci 221szt.. Krzes a drewniane z siedziskami

tapicerowanymi sztuczn  skóra. Wymiar siedziska min. 46x46cm. Krzes a musz  posiada  atest trudno zapalno ci oraz
niewydzielania produktów rozk adu i spalania, okre lonych jako bardzo toksyczne. Krzes a maj  posiada  specjalne
dystanse pozwalaj ce sztaplowa  krzes a bez uszkadzania ich (sk ada  jedno na drugie).
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2.10. Wyposa enie ppo .
Obiekt nale y wyposa  w niezb dna ilo  ga nic z oznakowaniem ich lokalizacji, oznakowanie hydrantów

oraz dróg ewakuacyjnych, plany ewakuacyjne oraz instrukcje ppo .
3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze
grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o cie y.
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W
przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi
i oczy ci .
Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.
Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.
Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce
osadzi  w o cie ach.
Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:
5 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
6 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
7 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si
ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed
korozj  biologiczn  od strony muru.
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem
ITB.
5.3. Pow oki malarskie
Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .
Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.
5.3. Pozosta e urz dzenia i elementy wyposa enia
Wszystkie prace prowadzi  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dze  i elementów wyposa enia
6. Kontrola jako ci
6.3. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.4. Ocena jako ci powinna obejmowa :
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• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z
uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegaj  odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
• dopasowanie i wyregulowanie
• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH
I ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM

DACHU (Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

/dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor:           Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, 14 pa dziernika 2016 rok
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

/dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie:        Przebudowa budynku
Inwestor:           Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót pokrywczych dachówk  ceramiczn  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad
sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z
dachówek ceramicznych, pap  wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystaj cymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w
zakresie przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich
odbiorów.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podk ad pod pokrycie dachówkowe - aty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod k tem okre lonym dla poszczególnych typów pokry  w PN-B-02361:1999.
Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówk  ceramiczn  powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym
przez Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.  Dachówki oraz uzupe niaj ce dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spe nia  wymagania okre lone w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
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Nowe pokrycie z dachówki ceramicznej wielkoformatowej renesansowej w kolorze czerwonej matowej angoby o
klasycznym kszta cie fali. Wymiary dachówki. 47,7x31,0cm. D ugo  krycia 39,2-51,4cm. Ci ar dachówki
36,0kg/m2. Dachówka przeznaczona do dachów o min. spadku 150. G siory sto kowe u one na ta mie
wentylacyjno-uszczelniaj cej. Przy szczycie budynku nale y stosowa  systemowe dachówki kra cowe. Na po aci
umie ci  dachówki wentylacyjne zgodnie z wytycznymi producenta dachówki.

2.2.3. otki przeciw niegowe
Monta  na po aci p otków przeciw niegowych szer. 20cm, wykonanych z k townika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z
przet oczonego p askownika o gr. 2 mm  stanowi cego szczeble p otka. Wspornik p otka wykonany z p askownika
stalowego 30 x 4 mm. Monta  wspornika co 50cm. cznik p otków wykonany z blachy o grubo ci 3,0 mm. Wszystkie
elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym.
2.2.5. Tójwarstwowa membrana dachowa, o gramaturze 160 g/m2 i du ej wytrzyma ci mechanicznej. Membrana
zbudowana z dwóch warstw w ókniny polipropylenowej chroni cych mikroporowaty film polipropylenowy. Membrana
ma skutecznie zabezpiecza  poddasze przed dzia aniem czynników atmosferycznych, pozwalaj c jednocze nie na
odparowanie nadmiaru wilgoci pochodz cej z wn trza budynku. folia paroszczelna wg. wytycznych producenta
2.2.12. Blacha cynkowo-tytanow  wytwarzana  z cynku Z1 SHG, zgodnym z norm  PN-EN 1179, o zawarto ci min.

99,995% Zn, do którego wprowadzany jest tytan w ilo ci 0,06 - 0,2%, mied  w ilo ci 0,08 - 1,0% oraz
aluminium w ilo ci do 0,015%, Ta ma odlewana  metod  ci , walcowana i rozcinana na arkusze lub ta .
Blachy i ta my odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubo ci 0,7mm.

2.2.13. Elementy rynnowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
2.2.14. Elementy spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
2.2.15.  Materia y pomocnicze
- uchwyty systemowe do at kalenicowych i grzbietowych,
- uszczelki wentylacyjne pod g siory
- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i g siorów,
- drut do przywi zywania dachówek i g siorów do gwo dzi lub at - powinien by  ocynkowany, mi kki, o rednicy

1,0-1,6 mm,
- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupe niaj ce do pokry  dachówk  takie jak: ta my i listwy

uszczelniaj ce lub wentylacyjne, ta my do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta dachówek
lub odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.
2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow
Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej,
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzysz ce

wysy ce powinny okre la  mi dzy innymi kategori  przesi kliwo ci i wynik badania mrozoodporno ci dachówek),
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry
Wszystkie wyroby do pokry  powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególno ci (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-
12030:1996.

Dachówki i kszta tki dachowe przechowuje si  na placach sk adowych wygrodzonych, wyrównanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y
przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w
odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w
jednej warstwie. Odleg  mi dzy stosami - 80 cm.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych dachówk
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówk .
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4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów
4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i

innymi.
Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem

mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si

prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe,
amortyzuj ce takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy
powinny by  po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem
grubo ci co najmniej 0,5 mm;
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza
gontami papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje
pod a powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci
podczas robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy
bardzo ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni
obliczeniowo ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wyko-
nywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni
pod a a at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia,
szczeliny szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju
wykonanego ze styropianu laminowanego pap . Przy murach kominowych i podobnych elementach wystaj cych ponad
dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub nachylonej w kierunku
przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• Kraw dzie pod a od strony zewn trznej (szczytowej) - je li nie ma cianki attykowej - powinny by  zako czone
odbojem wysoko ci co najmniej 5 cm z blachy cynkowo-tytanowej.
• W dachach z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone (wpuszczone na g boko  równ  ich
grubo ci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym.
5.3. Warunki wykonania robót papowych
Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów,

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich,
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uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by
wykonane w trakcie uk adania pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,

o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e
w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót
pokrywczych nie nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako
pokrycia, takich jak temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy
krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
zimno na styropian).
• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano
dylatacje  budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe
zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód
deszczowych i topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po

eniu jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci

na arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny
by  wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed
przenikaniem wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamoco-
wanie mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz
rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych
mi dzy warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyle-
niu po aci dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w
pokrycie, lecz u  na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow .
Szczelno  po czenia powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka
blacharska zabezpiecza  pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego:
papa wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku
kalenicy, a przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.

5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania
robót pokrywczych,
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- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotycz ce podk adu pod pokrycia z dachówek ceramicznych
Podk ad pod pokrycie z dachówek stanowi  drewniane aty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod k tem okre lonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania   dotycz ce   podk adu   z   at   drewnianych   pod   pokrycia   z   dachówek ceramicznych s
nast puj ce:
- aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój 60x60 mm;
- aty mocowane wzd  okapu powinny by  o wymiarach okre lonych w PB,
- aty powinny by  u one poziomo i przybite do ka dej krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa

si  na krokwiach; aty kalenicowe i grzbietowe mog  by  mocowane za pomoc  wsporników lub uchwytów
systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu at nie powinno przekracza  2 mm na d ugo  1 metra i 30 mm na ca ej d ugo ci dachu,
- wzd  kalenicy i naro y powinny by  przybite dodatkowe aty do mocowania g siorów,
- aty i deski powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem rodkami maj cymi aprobaty techniczne,
- podk ad z at powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- aszczyzna po aci z at powinna by  na tyle równa, by prze wit pomi dzy ni  a at  kontroln  po on  na co

najmniej 3 krokwiach by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w
kierunku równoleg ym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk
Krycie dachówk  na sucho mo e by  wykonywane w ka dej porze roku, niezale nie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachówk  z uszczelnianiem spoin zapraw  nale y wykonywa  tylko przy temperaturze nie
ni szej ni  5°C, utrzymuj cej si  przez ca  dob . Roboty przy uk adaniu dachówek nie powinny by  prowadzone
wtedy, gdy wyst puj  opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogólne dotycz ce wykonywania pokry dachówk
a) Dachówki powinny by  u one na aceniu prostopadle swoj  d ugo ci  do okapu.
b) Sznur przeci gni ty mi dzy skrajnymi dachówkami jednego rz du wzd  dolnych kraw dzi dachówek powinien

by  w poziomie - dopuszczalne odchy ki od poziomu wynosz  (tak jak dla at) 2 mm na d ugo ci 1 metra i 30 mm
na ca ej d ugo ci rz du.

c) Dolne brzegi dachówek, rz du sprawdzanego za pomoc  poziomego sznura, nie powinny wykazywa  odchyle  od
linii sznura wi kszych ni  ±10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naro a) powinny by  pokryte g siorami zachodz cymi jeden na drugi na oko o 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowi  inaczej, to g siory powinny by  u one na
zaprawie i przywi zane do gwo dzi wbitych w aty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych

siorach i zako czonych w em. Styki g siorów powinny by  uszczelnione od strony zewn trznej.
e) Rz d g siorów powinien tworzy  lini  prost  a dopuszczalne odchy ki przy sprawdzaniu at  nie powinny

przekracza  ±10 mm.
f) Miejsca przeci cia si  grzbietu z kalenic  nale y zabezpieczy  nakryw  systemow  stosowanego rozwi zania

pokrywczego lub nakryw  z blachy stalowej ocynkowanej b  cynkowej.
g) Zlewy (kosze) powinny by  pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta

systemu pokrywczego b  pasmem z blachy o szeroko ci nie mniejszej ni  60 cm, zako czonym r bkami
le cymi, wchodz cymi pod dachówk .

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wy azach (w azach) dachowych, masztach
itp. powinny by  wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotycz ce wykonania pokry dachówk ceramiczn
5.6.1. Wymagania niezale ne od typu pokrycia dachówk  ceramiczn

Krycie dachówk  ceramiczn  karpiówk , podwójnie w koronk  powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie obj tych ww. norm  krycie mo e by  wykonane zgodnie z instrukcj  producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej).

Przy wykonywaniu pokry  zgodnie z norm  PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mo na stosowa  równie  inne
ni  zalecono w tej normie, nowoczesne rozwi zania uszczelnie , polecane przez producentów w konkretnych
systemach rozwi za  pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno ci pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien
wynika  z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegó owej).
5.6.2. Wymagania dotycz ce krycia dachówk  ceramiczn  karpiówk   holenderk  oraz

zak adkow  ci gnion  i zak adkow  t oczon  (marsylk ) - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach

Dolne brzegi dachówek powinny by  oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
pod nymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko ci w rozwini ciu co najmniej 20 cm, a doln
kraw  dachówki nale y zabezpieczy  przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk  okapow .
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Je eli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje za enia rynny, ko ce dachówek na okapie powinny
by  wysuni te poza kraw  gzymsu i u one na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca si  wykonywanie przy kraw dzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Równo  powierzchni pokrycia
Dachówki powinny by  uk adane w ten sposób, aby ata o d ugo ci 3 m, przy ona na ka dym rz dzie dachówek
równolegle do okapu, nie wykazywa a wi kszych odchy ek od powierzchni pokrycia ni  5 mm dla dachówki
karpiówki w gatunku I lub nie wi kszych ni  8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zak adkowej
ci gnionej i marsylki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopad ych do okapu
Przy pokryciu dachówk  karpiówk  (niezale nie od typu pokrycia), zak adkow  ci gnion  i marsylk  styki
prostopad e do okapu powinny by  w s siednich rz dach przesuni te wzgl dem siebie o pó  szeroko ci dachówki.
Dopuszczalne odchy ki nie powinny przekracza  ±1 cm przy kryciu karpiówk  i ±5 cm przy kryciu dachówk
zak adkow  ci gnion  i marsylk .

5.6.2.4. Wielko  zak adów
Poszczególne równoleg e do okapu rz dy dachówek powinny zachodzi  na s siednie, ni ej u one rz dy na

ugo  wynosz  dla pokrycia z dachówki:
- karpiówki uk adanej podwójnie w koronk  14-15 cm (s  to rz dy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na

ka dej acie jednocze nie dwóch warstw dachówek, z których doln  tworz  dachówki zaczepione bezpo rednio
za at , wierzchni  za  za górne kraw dzie dachówek poprzedniej warstwy z przesuni ciem o pó  szeroko ci
dachówki, tak by wierzchnia warstwa rz du pokrywa a doln  na d ugo ci 32-33 cm),

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do at
a) Przy pokryciu dachówk  karpiówk  (niezale nie od typu pokrycia)

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pi ta lub co szósta dachówka w rz dzie poziomym
powinna by  przymocowana do aty,

- w strefie klimatycznej I tylko na po aciach dachowych po onych od strony najcz ciej panuj cych
wiatrów nale y mocowa  dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by  wykonane wed ug wymaga  podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówk
ceramiczn  b  zgodnie z PN-71/B-10241.
5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,65mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w

temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych
5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien

przekracza  25,0 m.
5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane

do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu.
5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty

za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.10.8. Rynny z blachy stalowej cynkowo-tytanowej powinny by :
a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy

wielocz onowe,
b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,
d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.10.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowo-tytanowej powinny by :
a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy

wielocz onowe,
b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;

cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na g boko

kielicha.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych
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Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane
do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.
6.2.1. Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawid owo ci deskowania

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek

- zamocowania desek.

Sprawdzenie poziomu desek przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o
ugo ci 3 m z poziomnic .

Zamocowanie desek sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania
deski od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania prawid owo ci acenia
acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu at,
- poziomu at,
- zamocowania at.

Sprawdzenie rozstawu at nale y przeprowadzi  za pomoc  pomiaru z dok adno ci  do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu at przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci

3 m z poziomnic .
Zamocowanie at sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania

aty od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie

protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.4. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci przygotowania podk adu,
- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawid owo ci kierunku krycia nale y przeprowadzi  za pomoc  sznura murarskiego
lub drutu napi tego wzd  badanego rz du dachówek, poziomnicy, trójk ta ciesielskiego oraz
miarki z podzia  milimetrow . Sprawdzenie nale y przeprowadzi  co najmniej dla trzech rz dów
ka dej po aci dachu, stwierdzaj c czy zachowane zosta y wymagania okre lone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielko ci zak adów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny,
a w przypadku nasuwaj cych si  w tpliwo ci co do prawid owo ci wykonania - za pomoc  pomiaru
przeprowadzonego z dok adno ci  do 5 mm, stwierdzaj c czy zachowane zosta y wymagania
okre lone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia nale y
przeprowadzi  wzrokowo, badaj c czy zosta y zachowane wymagania okre lone w pkt.
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach, spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i
przeciekanie wody, sprawdzi  szczelno  pokrycia.

Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po deszczu, nale y wybrane miejsca podda
przez 10 min. dzia aniu strumienia wody, powoduj cego sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocze nie obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie zatrzymuje si  na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworz c zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich
odszukanie po wyschni ciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c
czy zosta y zachowane wymagania okre lone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawid owo ci pokrycia kalenic i grzbietów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny i za
pomoc  pomiaru. Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdzi  przez przy enie aty d ugo ci 3 m i
pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5 mm, stwierdzaj c czy zosta y
zachowane wymagania okre lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania zlewów (koszy) nale y przeprowadzi  przez porównanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoc  ogl dzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelno ci w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania obróbek blacharskich nale y przeprowadzi  zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie równo ci powierzchni pokrycia dachówk  ceramiczn  przeprowadza si  zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz
wykonawcy.

Kontrola wykonania pokry pap
Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z

powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych

prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4.

c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego
 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami

norm przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówk

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,
wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:
- dla robót - Krycie dachu – m2   pokrytej powierzchni dachu,
- dla robót - Obróbki blacharskie – m2
- dla robót - Rynny i rury spustowe - mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
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dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8
8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.
Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania

pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.

Wyniki bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla
obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i
zezwoli  na przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie
powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia
nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania
podk adu b  obróbek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa

tak  form  przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i

wyrobów budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z

wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i
przedstawi  je ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
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W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy.

Protokó  powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- przygotowanie lepiku,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,
- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego
j9.3. Pokrycie dachówk

Rozliczenie robót pokrywczych dachówk  mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu
robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówk  stanowi warto
tych robót obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i  ilo ci  robót zaakceptowanych przez

zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówk  lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty pokrywcze
dachówk  uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na

wysoko ci do 4 m,
- odbiór i oczyszczenie podk adu z at,
- pokrycie dachu dachówk  z uszczelnieniem pokrycia i monta em przewidzianych w dokumentacji projektowej

elementów systemowych pokrycia,
- pokrycie kalenic i grzbietów,
- usuni cie wad   i  usterek oraz  naprawienie  uszkodze   powsta ych  w czasie  robót pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.
9.4. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.



119

9.5. Rynny i rury spustowe
aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do
wykonania robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót wed ug
uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi
podstaw  oddzielnej p atno ci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówk  cementow .  Wymagania  i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport

(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.
PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990

r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV

45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45331210-1)

Obiekt: Sala wielofunkcyjna
 Adres: Ul. Luba ska 39, 59-730 Nowogrodziec

//dz. nr 401/1,  obr b 0004, Nowogrodziec-4/
Zadanie: Przebudowa budynku
Inwestor:           Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, 14 pa dziernika 2016 rok
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje        i urz dzenia elektryczne w Sala wielofunkcyjna
Wodzis aw ski, lu.Bogumi ska 4  44-300 Wodzis aw ski

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  n/n w Urz du Miasta Wodzis aw ski.

obejmuj cej wykonanie:
- instalacj  o wietleniow  komunikacji i wybranych pomieszcze ,
- iluminacja elewacji zewn trznej budynku

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami i Dokumentacj  Projektow .
Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno       z Dokumentacj  Projektow ,

STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Materia y u yte do wykonania przedmiotowego zadania zosta y wyszczególnione        w kosztorysie inwestorskim w
dziale „Zestawienie materia ów”.

Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako okre lenie
parametrów przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych
przez projektanta, gwarantuj c uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada
niezb dne (wymagane) atesty          i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany
w oparciu o tak sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie jednak za dobór tych materia ów lub technologii, a w zakresie
jego obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z
zachowaniem praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako

wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.

Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa
cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR , Dokumentacj

Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .
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1. ZASILANIE OBIEKTU.

1.1. Opis techniczny.

Zasilanie budynku WLZ.

Nale y przebudowa  istniej cy WLZ. W miejsce istniej cego z cza kablowego zabudowa  szafk  z czowo-
pomiarow  typu Zk1e-1P wg standaryzacji TAURON Dystrybucja. Do szafki prze  istniej cy licznik i
bezpieczniki. Zasilanie budynku WLZ wyprowadzi  kablem typu YKXS 5x25 z w/w szafki z czowo-pomiarowej.
Kabel wprowadzi  do rozdzielni g ównej RG. Operacj  przebudowy uk adu pomiarowego zg osi  i uzgodni  z
operatorem sieci TAURON Dystrybucja.

Rozdzielnia g ówna RG.

Rozdzielnica zabudowana zostanie z  szafy typu XL3-400 IP40(7) o wymiarach 750x575z213 , 5x24
segmenty.
W szafie b dzie zabudowany wy cznik g ówny typu FR 160A.

 Z rozdzielnicy g ównej RG zasilane b  :
- instalacja o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa.
- instalacja o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych,
- centralka alarmowa.
- instalacja monitoringu

czenia przewodów  w rozdzielnicy wykonywa  z czki rubowe jednotorowe 2,5 , 4 i 6 mm2 Viking 3 wraz z
grzebieniami czeniowymi (Legrand).

Rozdzielnie ROS i RON.

W pomieszczeniu komunikacji na zapleczu sceny zabudowa  rozdzielnie ROS , rozdzielnia o wietlenia sceny i
RON rozdzielnia obwodów nag niania sceny.
Z rozdzielni tych firmy specjalistyczne wykonaj  zasilanie instalacji o wietlenia i nag nienia sceny.
Rozdzielnie te b  zasilanie z rozdzielni g ównej RG.

1.2. Ochrona przeciwprzepi ciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznej w budynku, odbiorników i urz dze  przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej RG.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C zapewniaj c
2-gi i 3-ci stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej. Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem
pr du . Do ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do g ównej szyny
wyrównawczej (PE).
Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 .

1.3. Ochrona przeciwpora eniowa.

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa).

  W rozdzielnicy g ównej RG ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych
przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa).

  Ochron  przed dotykiem po rednim kabla zasilaj cego i mostu szynowego w rozdzielnicy RG stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czach kablowych
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

2. INSTALACJE WN TRZOWE.
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3.1.Instalacja o wietleniowa.

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych pomieszcze  :
- pokoje biurowe – 300lx,
- y sanitarne, pom. porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.

Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na rysunkach instalacji
wietleniowych .

Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, wiecznikowe.
W pomieszczeniach w ach sanitarnych zabudowa czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki
montowa  na wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo oraz nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b
stosowane). Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych .                     Po czenia przewodów wykonywa  w
puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa.

 O wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania.
 O wietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia w
 uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi
 znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa ,
zaplecze sceny oraz na sali widowiskowej.

      Na sali widowiskowej wszystkie kinkiety montowa  z zasilaczem awaryjnym. Oprawy te
      b  spe nia y funkcj  o wietlenia podstawowego  i dodatkowo funkcj  opraw
      awaryjnych. B  one w czane wy cznikiem  ze ciemniaczem który umo liwi regulacj
      ich nat enia o wietlenia.
      Pozosta e oprawy awaryjne w innych pomieszczeniach b  tylko oprawami
      spe niaj cymi swoj  funkcj .

Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na rysunku  instalacji
wietleniowej.

      Oprawy awaryjne oznakowa tymi paskami na kloszach z wyj tkiem kinkietów na Sali
       widowiskowej.

Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.         Nie stosowa  typowych
puszek rozga nych . Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe).

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
klatka schodowa. Oprawy ewakuacyjne funkcjonuj  po zaniku zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez
pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na rysunku  instalacji

wietleniowej.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych .Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie
puszki fi 60 .

3.2.Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe podwójne ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku
montowa  na wysoko ci :
- 0,3m nad posadzk ,
- 1,1m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4m nad posadzk  - w y sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach . Po czenia przewodów
w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.
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3.3.Ochrona przeciwpora eniowa.

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa).

  W rozdzielnicach oraz instalacjach ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych
przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa).

  W rozdzielnicach oraz instalacjach ochron  przed dotykiem po rednim stanowi samoczynne wy czenie
zasilania realizowane przez wy czniki nadmiarowo-pr dowe i wy czniki ró nicowopr dowe.

3.4.Instalacja elektryczna – uwagi ogólne.

Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w rurach os onowych
PCV.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w instalacjach o wietleniowych
i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach
za pomoc  szybkoz czek  WAGO.
W w ach sanitarnych do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory wyci gowe za czane wraz z

wietleniem.

4.Instalacja alarmowa.

4.1. System sygnalizacji w amania i napadu – za enia projektowe
Za enia projektowe oraz wymagania okre lone przez Inwestora, dotycz ce zaprojektowania i wykonania systemu
sygnalizacji w amaniowej (SSW) s  nast puj ce:

 Ochron  przeciww amaniow  nale y obj  poszczególne pomieszczenia jak i drzwi przedstawione w cz ci
rysunkowej,

 W zakresie detekcji zagro enia w amaniowego projektowany system   wykorzystywa  b dzie punktowe czujki PIR i
czujki kontaktronowe,

 Przewody instalacji SSWiN uk adane b  podtynkowo i w szczelinach pomi dzy ceg ami,
 Alarm w amaniowy rozg aszany b dzie za pomoc  sygnalizatorów akustyczno-optycznych, montowanych we

wskazanych miejscach w cz ci rysunkowej.

4.2. Analiza zagro  obiektu i terenu
Przyst puj c do analizy zagro  nale y rozpatrywa  czyny z zamieszczonej poni ej listy
potencjalnych czynów.

Zagro enie Miejsce
wyst powania

ród o
zagro enia

Cel

wew. zew. wew. zew. wew. zew.

kradzie  zwyk a X X X X

kradzie  z w amaniem X X X

przyw aszczenie X X X

zniszczenie mienia X X X X

uszkodzenie mienia X X X

sabota X X X X

Lista zagro  zosta a opracowana maj c na uwadze:
 Charakter obiektu
 Charakter i znaczenie zgromadzonego mienia
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 Konstrukcj  obiektu
 Organizacj  funkcjonowania obiektu

Na podstawie przedstawionych zestawie  mo na okre li , i  najwi cej zagro  wyst puje
wewn trz budynku. ród a zagro  pochodz  w g ównej mierze od czynników zewn trznych.
Celem dzia  przest pczych jest mienie.

4.3. Opis projektowanego systemu sygnalizacji w amania i napadu
System sygnalizacji w amaniowej zaprojektowano na podstawie wymaga  Inwestora, aktualnych norm z zakresu
SSWiN, przepisów oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urz dze  SSWiN.

4.3.1. Centrala sygnalizacji w amaniowej.

Centrala alarmowa jest urz dzeniem  przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpiecze stwem  ró nych
obiektów. Nadzór ten nie ogranicza si  tylko do ochrony przeciww amaniowej, ale mo e dotyczy  równie  kontroli
prawid owego funkcjonowania obiektu w czasie ca ej doby. W sposób ci y (24h) jest kontrolowany stan instalacji
alarmowej. Naruszenie którego  z elementów sk adaj cych si  na system alarmowy, wywo uje tzw. alarm sabota owy.
Centrala reaguje na sygna y z poszczególnych czujek i podejmuje decyzj  o tym, czy sygnalizowa  alarm. Poniewa  do
centrali mog  by  do czone ró ne czujki, rodzaj i sposób alarmowania zale y od oprogramowania centrali
wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego (centrala mo e inaczej reagowa  na sygna  z czujki po arowej,
a inaczej na sygna  z czujnika kontroluj cego poziom wody).
Centrala pozwala grupowa  wej cia i pod czone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie okre la , która
strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadzia anie której  z czujek takiej grupy (w dalszej cz ci zwane: naruszeniem
wej cia), mo e spowodowa  alarm. Du a elastyczno  centrali w okre laniu, które ze stref mog  w danej chwili
czuwa , jest jej wielkim atutem.
System sygnalizacji w amaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie centrali znajduje si  akumulator
12V, którego pojemno  odpowiada aktualnej konfiguracji systemu i obliczona zostanie w dalszej cz ci.

4.3.2. Elementy liniowe
Jako podstawowe detektory zosta y przewidziane czujki PIR .
Przy wyborze typu i ilo ci czujek kierowano si  nast puj cymi kryteriami:

 Powierzchnia dozorowania jednej czujki,
 Powierzchnia pomieszczenia,
 Przeznaczenie i wyposa enie pomieszczenia,
 Geometria pomieszczenia.

Ilo ci i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach.
Oprócz optycznych czujek w amaniowych w systemie zaprojektowano czujki kontaktronowe
typu oraz przycisk napadowy w pomieszczeniu szatni.

4.3.3. Sygnalizatory

Urz dzeniami rozg aszaj cymi alarm b  sygnalizatory akustyczne . W przypadku
wykrycia zagro enia przez czujki sygnalizatory zostan  uruchomione automatycznie.
Ilo ci i rozmieszczenie sygnalizatorów w budynku podano na rysunkach.

4.3.4. Okablowanie systemu sygnalizacji w amaniowej
Projekt zak ada budow  instalacji okablowania punktów detekcyjnych, manipulatorów i sygnalizatorów. Przewody
uk ada  pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych. Trasy przewodów wed ug rysunków. Kable sygna owe
prowadzimy do ka dego elementu osobno.
Rodzaje przewodów zastosowanych w instalacji alarmowej.

Rodzaj
kabla Opis             Zastosowanie

YTDY-4x0,5

Przewód w izolacji i pow oce
polwinitowej, 6 drutów Cu fi 0,5mm

                Czujki,
kontaktrony,

sygnalizatory.
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UTP 5e

4x2x0,5

Przewód o 4 wi zkach parowych
skr conych z  izolowanych fi 0,5mm
w izolacji polietylenowej i pow oce
polwinitowej o podwy szonym indeksie
tlenowym

Magistrala do po czenia
centrali z manipulatorami
LCD

4.3.5. Obliczenia SSW
Przyj te oznaczenia:
Q – pojemno  akumulator
Ta – czas trwania alarmu
Tcz – czas czuwania
Ia – pr d w stanie alarmu
Icz – pr d w dozorze
Q=1,25*(Ia*Ta+Icz*Tcz)
Za ono Tcz=48h i Ta=1h

Q=15,55Ah
Dobrano akumulator 18Ah

Maksymalny pobór pr du przez central  w stanie dozorowania wynosi 240mA.
Maksymalny pobór pr du przez central  w stanie alarmowania wynosi 924mA.
Q = 1,25*(240mA*48h + 924mA*1h) = 16,22Ah
Zgodnie z otrzymanymi wyliczeniami nale y zainstalowa  akumulator 12V o pojemno ci 18Ah.
Po uruchomieniu systemu nale y sprawdzi  rzeczywisty pobór pr du z akumulatora i w razie
konieczno ci dokona  niezb dnej korekty.

4.3.7.. Uwagi ko cowe

Ostateczne przyporz dkowanie elementów liniowych do stref dozorowych nale y wykona  na etapie wykonawstwa
systemu sygnalizacji alarmowej.
Podczas monta u urz dze  nale y pami ta , ze minimalna odleg  czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m. Je eli
czujki maj  by  montowane w granicach 1,5 metra od któregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie, w
którym pr dko  powietrza mo e
przekroczy  1 m/s, wówczas nale y zwróci  szczególn  uwag  na wp yw przep ywu powietrza przez czujk . W
zwi zku z powy szym nale y skorygowa  po enie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w
przypadku gdy b dzie ono kolidowa o z rozmieszczeniem elementów wentylacji lub klimatyzacji.
Ca  instalacji nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a wykonawstwo nale y powierzy  firmie
posiadaj cej odpowiednie do wiadczenie w budowie systemów sygnalizacji w amaniowej (SSW).
W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji alarmowej (SSW) do eksploatacji, nale y sprawdzi
poprawno  wykonania i dzia ania systemu.
Wykonawca ma obowi zek przeszkoli  Osob  ze strony U ytkownika w zakresie obs ugi urz dze  SSW oraz
interpretacji sygna ów przekazywanych przez central  SSW.

ytkownika wyposa  w nast puj ce dokumenty i instrukcje:

 Opis funkcjonowania i obs ugi urz dze ,
 Wskazówki jak nale y post powa  podczas alarmów sygnalizowanych przez centrale SSW,
 Ksi  eksploatacji, konserwacji i zdarze  systemu sygnalizacji po arowej, w której nale y wpisywa  co najmniej :

1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,
3. zmiany i uzupe nienia instalacji,
4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wyst pienia i przyczyny wywo ania.

Urz dzenia nale y zamontowa  w obudowach zabezpieczonych przed sabota em.
Klawiatury LCD montowa  na wysoko ci 140cm od posadzki w obudowach AWO 353.
Miejsce monta u manipulatorów, centrali alarmowej przedstawione s  na rzutach poszczególnych kondygnacji.
Kontaktrony instalowa  od wewn trz pomieszczenia chronionego.

4.3.8.. Zalecenia konserwacyjne.

ytkownik powinien zapewni  utrzymanie systemu SSW w ci ej sprawno ci od chwili
protokolarnego przekazania do u ytkownika.
W celu zapewnienia poprawnej pracy nale y przeprowadza  systematycznie czynno ci konserwacyjne. Kontrola
dzia ania powinna by  dokonana w okresach nie d szym ni  3 miesi ce. Nale y przeszkoli  wskazane przez
Inwestora osoby w zakresie u ytkowania i obs ugi systemu.
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ytkownik powinien prawid owo reagowa  na sygna y z urz dze , zg asza  s bie
konserwacyjnej, b  ochronie obiektu zauwa one w czasie eksploatacji nieprawid owo ci w dzia aniach systemu.

ytkownik zobowi zany jest prowadzi  ksi  przegl dów, napraw i kontroli systemu SSW zainstalowanego na
obiekcie i dba  o dokonywanie w niej rzetelnych zapisów.
Roboty zwi zane z wykonaniem instalacji p.w amaniowej nale y zleci  specjalistycznej firmie wykonawczej .

5.Instalacja monitoringu.

Na s upach o wietlenia terenu nr II/1 i I/6 montowa  kamery zewn trzne o standardzie obrazu 1080p , z zoomem
optycznym 4-6 krotnym i mo liwo ci  dzia ania w dzie  i w nocy.
 Z kamer prowadzi  przewody typu F/UTP outdor KAT5 4x2x0,5 do recepcji gdzie b   zamontowane monitory
oraz  aparatura steruj ca monitoringu jak na schemacie .     Kabel prowadzi  w rurze OPTO 50 . Rur  z kablem
prowadzi  we wspólnym
wykopie kablowym z innymi kablami. Kable oznaczy  foli  kablow  koloru tego.
Z rozdzielni RG wyprowadzi kable typu YKY 3x1,5 do zasilania ogrzewania kamer do s upów na których b
zamontowane kamery. Kable prowadzi  we wspólnym rowie kablowym.
Typy urz dze  zastosowanych do wykonania monitoringu podano na schemacie monitoringu. Urz dzenia te
zamontowa  w pomieszczeniu uzgodnionym z wykonawc .
Roboty zwi zane z wykonaniem instalacji monitoringu nale y zleci  specjalistycznej firmie wykonawczej .

6.Instalacja teleinformatyczna .

W pomieszczeniu przedsionka zabudowa  szafk  teleinformatyczn  o wymiarach 60x40x25 cm do zamontowania
urz dze  przy czeniowych operatora , dostawcy internetu.
Z szafki tej wyprowadzi  przewód  typu U/UPT Cat. 5e 4x2x0,5 do dwóch ruterów zamontowanych w
przedsionku i sali widowiskowej.

7.Instalacje zewn trzne.

7.1.Instalacja o wietlenia zewn trznego.

wietlenie zewn trzne terenu stanowi  latarnie zabudowane wg. wskaza  inwestora. Nie jest to projekt
wietlenia terenu uwzgl dniaj cy obowi zuj ce normy o wietleniowe.

Projektuje si   zasilanie do o wietlenia zewn trznego – lampy stylowe parkowe kablem YKXS 3x4mm2 z
rozdzielni RG. Kable prowadzi  we wspólnym wykopie razem z innymi kablami NN oraz niskopr dowymi w
wykopie o szeroko ci 0,6m i g boko ci 0,8m w rurze DVK 75  , a nast pnie przykry  warstw  rodzimego
gruntu grubo ci 25 cm i foli  koloru niebieskiego. Zachowa  odpowiednie odleg ci od kabli niskopr dowych .

Montowa  s upy o wietleniowe typu S-31W  z  opraw  typu OS-11 LED  na fundamencie typu B-30/Z-30
.Oprawy montowa  na s upie. ród em wiat a w oprawach b  lampy LED o mocy 30W. S upy  zasilane b
w przelocie kablem YKXS 3x4mm2 przy czanym do prefabrykowanej skrzynki zaciskowej typu NTB-1  z
zabezpieczeniem topikowym gG 4A na jedn  opraw . Od skrzynki do oprawy instalacj  wykona  przewodem
YDY 3x1,5mm2.

wietlenie zewn trzne b dzie za czane i wy czane za pomoc  programatora astronomicznego zabudowanego
w rozdzielnicy g ównej RG. Ponumerowa  s upy o wietleniowe.

   7.2.Instalacja zasilania szafki gniazdowej.

       Z szafy RG wyprowadzi   kabel typu YKXS 5x4 do zasilania typowej szafki gniazdowej
       zewn trznej.
       Kable prowadzi  w rurze DVK 75  w rowie kablowym wspólnie z kablem o wietleniowym
       I innymi kablami. Kabel doprowadzi  do szafki PCV na fundamencie wyposa onej w cztery gniazda 1-f oraz

gniazda 3-f 32A -1 szt i 25A 2 szt. Szafka powinna by  wyposa ona w zabezpieczenia dla gniazd 1-f i
poszczególnych gniazd 3-f.

      7.3.O wietlenie iluminacji.

Ze s upa o wietlenia zewn trznego , w pobli u wej cia do budynku wyprowadzi  kabel                    typu YKY 3x4
do zasilania opraw o wietlenia iluminacyjnego. W s upie montowa  tabliczk  bezpiecznikow  z dwoma
bezpiecznikami. Oprawy montowa  jak na planie o wietlenia terenu rys. 10.
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Typy zastosowanych opraw uzgodni  z inwestorem. Oprawy b  si  zapala y razem z oprawami o wietlenia
terenu.

8. Obliczenia.

 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y dobrane tak, aby
ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu (przet enia, spadki napi , przepi cia), jak
równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

9. Uwagi ko cowe.

Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów skuteczno ci samoczynnego
wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowopr dowe i ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci
przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane
przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

7. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00 „Cz  ogólna” i
niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki
pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów

8. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V Instalacje
elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR „Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych ,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami                                    izolowanymi
Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.

Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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2. WST P
8.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje        i urz dzenia elektryczne w Sala wielofunkcyjna
Wodzis aw ski, lu.Bogumi ska 4  44-300 Wodzis aw ski

9. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  n/n w Urz du Miasta Wodzis aw ski.

obejmuj cej wykonanie:
- instalacj  o wietleniow  komunikacji i wybranych pomieszcze ,
- iluminacja elewacji zewn trznej budynku

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami i Dokumentacj  Projektow .
Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno       z Dokumentacj  Projektow ,

STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. MATERIA Y
AKUSTYKA WN TRZ

W sali widowiskowej zastosowano nast puj ce rodzaje paneli i ustrojów akustycznych:
1. Ustroje poch aniaj ce d wi k szerokopasmowo.
2. Ustroje poch aniaj ce d wi k pasmowo, ustroje szczelinowe wraz z ustrojami rozpraszaj cymi d wi k.
3. Rolety zaciemniaj ce pe ni ce funkcje banerów akustycznych, horyzont.

Ustroje poch aniaj ce to podwieszane pod sufitem panele akustyczne z prasowanej we ny kamiennej/szklanej
wyko czonej estetyczn  pow ok  nie wymagaj adnego dodatkowego wyko czenia.

Parametry fizyczne:
Szeroko  x d ugo  x grubo : 1200 x 2400 x 40 mm
Waga: 4,5 kg/m2 +/- 10 %

Monta :
Monta  przy pomocy systemu monta owego dedykowanego przez producenta np.:
Wkr t do p yt typu limak, linka stalowa regulowana, kotwa monta owa. Wysoko  monta u wg za czonych
rysunków.

Akustyka

Wymiary
mm x mm

d
mm

c.w.k.
mm

Aeq, Równowa na ch onno  akustyczna na panel (m²)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1200x2400 40 200 0,90 2,40 3,40 4,00 4,10 3,80
1200x2400 40 400 1,30 2,00 3,20 4,60 4,60 4,30
1200x2400 40 1000 0,90 1,90 3,60 5,30 5,30 5,00

Ustroje poch aniaj ce d wi k pasmowo, ustroje szczelinowe wraz z ustrojami rozpraszaj cymi d wi k, to ustroje
mocowane na cianach o konstrukcji i rozmieszczeniu wg rysunków.
Pojedynczy ustrój sk ada si  ze skrzynki wykonanej ze sklejki li ciastej o grubo ci 15 mm pomalowanej lakierem
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bezbarwnym matowym uniepalniaj cym. Skrzynia mocowana jest do ciany i wype niona we  mineraln  kamienn
o grubo ci 15 cm o g sto ci 80 kg/m3 zamkni tej flizelin  i listwami dyfuzora typu 1D o szeroko ci 20 cm. Pomi dzy
listwami dyfuzora s  szczeliny o szeroko ci wynosz cej 30 mm.

Parametry fizyczne dyfuzora:
Szeroko : 200 mm +/- 1 %
Grubo : 41 mm +/- 3%
Waga: 4,5 kg / mb +/- 5%

Akustyka
Wymagany wspó czynnik poch aniania dla gotowego ustroju akustycznego poch aniaj co-rozpraszaj cego, tolerancja
+/- 10%:

w wspó czynnik poch aniania

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,80 0,89 0,50 0,15 0,15 0,25

Wymagany wspó czynnik rozpraszania dla listwy panelu rozpraszaj cego przy losowym padaniu fali akustycznej,
tolerancja +/- 10%:

Wspó czynnik rozpraszania (Scattering Coefficient, calculated)

1000 Hz 1250 Hz 1600 Hz 2000 Hz 2500 Hz 3150 Hz 4000 Hz 5000 Hz 6300 Hz 8000 Hz

0,02 0,04 0,12 0,29 0,35 0,54 0,65 0,53 0,71 0,61

Rolety zaciemniaj ce pe ni ce funkcje banerów akustycznych
1. Rodzaj tkaniny: czarna o gramaturze min. 600 g/m2

2. Za ona powierzchnia po rozwini ciu: 70 m2

3. Liczba rolet 10 szt.
4. Nap d elektryczny sterowany z pilota. Ka da z rolet na osobnym adresie

Horyzont
1. Rodzaj tkaniny: czarna o gramaturze min. 350 g/m2

2. Marszczenie 100%
3. Za ona powierzchnia po rozwini ciu: 110 m2

4. Monta  na szynie kurtynowej z profili aluminiowych klasy TT2
5. Tkanina mocowana do wózków
6. Nap d r czny

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY I O WIETLENIA SCENICZNEGO

Przedmiot i zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie do wykonania: okablowania, instalacji i uruchomienia
urz dze  systemu elektroakustycznego i systemu o wietlenia scenicznego na podstawie do czonego projektu
budowlano-wykonawczego
Zakres Robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:

o zapoznanie si  z dokumentacj  projektow ,
o okre lenie usytuowania istniej cych systemów i tras kablowych,
o okre lenie usytuowania przy czy sygna owych,
o weryfikacj  u onych w pierwszym etapie przewodów,
o okre lenie usytuowania urz dze .

2. Roboty zasadnicze:
a.Monta owe:

monta  przy czy sygna owych,
monta  tablic i krosownic sygna owych,
monta  urz dze  w sta ych i ruchomych szafach sprz towych,
obszycie kablowe urz dze  w sta ych i ruchomych szafach sprz towych.

b. Uruchomieniowe:
wykonanie bada  i pomiarów sprawdzaj cych linii sygna owych:
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o polaryzacja,
o symetria,
o ci  linii,

konfiguracja i programowanie urz dze  cyfrowych,
przygotowanie konfiguracji urz dze  cyfrowych z uwzgl dnieniem potrzeb u ytkownika,
strojenie systemów nag niania.

3. Roboty ko cowe:
o kontrola jako ci wykonanych Robót,
o prace porz dkowe po wykonaniu Robót,
o przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawieraj cej: opisy, schematy, rozmieszczenia

urz dze  i systemów kablowych na rzutach i przekrojach, protoko y z przeprowadzonych prób,
pomiarów i stroje ,

o Szkolenie przedstawicieli u ytkownika.

Klasyfikacja Robót
Kody robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV 2008):
(http://www.klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka_cpv.html)

Dzia : 32000000-3 – Sprz t radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
Grupa: 32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywaj ca d wi k lub obraz lub aparatura,
Klasa: 32340000-8 - Mikrofony i g niki,
Kategoria: 32341000-5 – Mikrofony.

Dzia : 32000000-3 – Sprz t radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
Grupa: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywaj ca d wi k lub obraz lub aparatura
powielaj ca,
Klasa: 32350000-1 - Cz ci sprz tu d wi kowego i wideo,
Kategoria: 32351000-8 - Akcesoria do sprz tu d wi kowego i wideo,
Kategoria: 32351300-1 - Akcesoria do urz dze  audio.

Dzia : 45000000-7 – Roboty budowlane,
Grupa: 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa: 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
Kategoria: 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Wytyczne ogólne

1. Zasilanie urz dze  systemu elektroakustycznego powinno odbywa  si  zgodnie z zapisami projektu
bran owego dotycz cego instalacji elektrycznych.

2. Instalacje te nale y wykonywa  i odbiera  zgodnie z zasadami ogólnymi okre lonymi dla instalacji elektro-
instalacyjnych.

3. Wszystkie u ywane materia y i urz dzenia winny mie  cechy przypisane w przepisach ogólnych instalacjom
elektrycznym.

4. Urz dzenia wykonywane indywidualnie winny posiada  o wiadczenie dostawcy lub producenta o spe nieniu
w/w warunków.

Dla ograniczenia zak óce  wynikaj cych z funkcjonowania w uk adzie tyrystorowych regulatorów o wietlenia
technologicznego (obecno  wy szych harmonicznych) instalacje zasilaj ce i elektroakustyczne nale y wykonywa  z
zachowaniem nast puj cych warunków:

1.  Centraln  Szyn  PEN budynku nale y uziemi  zgodnie z zasadami okre lonymi w przepisach.
2.  Rezystancja uziemienia nie mo e by  wi ksza ni  1 .
3.  W z czu nale y wykona  podzia  przewodu PEN na PE i N.
4.  Doj cie ka dego rodzaju uziomu oraz odej cie odpowiednich przewodów WLZ-tów do tablic zasilaj cych

urz dzenia o wietlenia i elektroakustyki nale y przykr ca  do szyny za pomoc  osobnego z cza.
5.  Przekrój szyny uziemiaj cej musi by  jak najwi kszy, a z cza chronione przed mo liwo ci  uszkodze

mechanicznych.
6.  Przekrój  w poszczególnych WLZ-tach winien by  powi kszony o jeden stopie  w stosunku do

wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach. Przekrój ten nie mo e by  mniejszy ni  16 mm² ,
zalecany przekrój to 25 mm² lub wi kszy.

7.  Obok pi ciu przewodów stanowi cych trójfazowy WLZ nale y po  osobny przewód o przekroju
minimum 16 mm² - dodatkowy przewód uziemiaj cy/wyrównuj cy.

8. Wszystkie przewody nale y doprowadzi  do poszczególnych tablic rozdzielnic funkcyjnych i gniazd
ko cowych bez przeci , odga zie  i w nieuszkodzonej izolacji.

http://www.klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka_cpv.html
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9. W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewód PE i dodatkowy przewód uziemiaj cy winien by
przykr cony do listwy uziemiaj cej, miedzianej o przekroju minimum 80 mm² izolowanej od pod a.
Wszystkie przewody odbiorcze winny by  przykr cane do listwy osobnymi z czami.

10. Wszystkie linie odbiorcze i urz dzenia winny by  prowadzone w taki sposób, aby ich przewody PE nie zosta y
po czone ze sob .

11. Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by  uziemione osobnym przewodem z centralnym punktem
uziemiaj cym budynku analogicznie do przewodu wyrównawczego.

12. Instalacje o wietlenia technologicznego i elektroakustycznego nale y rozprowadzi  w osobnych korytkach
instalacyjnych w odleg ci nie mniejszej ni  100 cm.

13. Skrzy owania tych instalacji winny odbywa  si  pod k tem prostym z zachowaniem odleg ci minimum 30
cm.

14. W przypadku mniejszych odleg ci wynikaj cych z warunków faktycznych równoleg ego prowadzenia
instalacji, d ugo  takiej instalacji nale y ograniczy  do maksimum 50 cm.

15. Okablowania linii g nikowych dla instalacji elektroakustycznych nie wolno bada  na okoliczno  rezystancji
izolacji metod  indukcyjn .

Podstawowe poj cia
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Instalowanie, zak adanie instalacji – proces mocowania i wzajemnego czenia cz ci sk adowych i elementów
systemu.
System kablowy – zespó  kabli i systemu no nego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy).
Trasa kablowa – kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych.
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okr ym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego.
Uziom – przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów umieszczony w gruncie i tworz cy po czenie przewodz ce z
ziemi .
Przewód uziemiaj cy – przewód ochronny cz cy g ówn  szyn  uziemiaj  z uziomem.
Po czenie wyrównawcze – elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub/i cz ci przewodz cych
obcych w celu wyrównania potencja ów.
Zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe – urz dzenie zabezpieczaj ce inne urz dzenia przed szkodliwym dzia aniem
nag ego wzrostu napi cia w sieci od strony zasilania.
Pozosta e poj cia s  zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach dotycz cych
elektroakustyki, systemów telekomunikacyjnych oraz wizyjnych jak równie  wykorzystywanymi w bran y akustycznej,
elektroakustycznej, wideo, telekomunikacji i technologii sceny.

ciwo ci materia ów i urz dze , specyfikacje techniczne
Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie wiadectwa bada ,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i
urz dzenia powinny posiada  równie  aktualn  dokumentacj  techniczno-ruchow . Wykonawca ponosi
odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów i urz dze  dostarczanych na plac
budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie zgodnie z za eniami PZJ.

cza i przewody
Poni ej przedstawiono specyfikacj  z czy i przewodów. Tolerancja parametrów +/- 10%

Tab. 1.1. Specyfikacja techniczna z czy: XLR, BNC, RJ45, g nikowych, zasilaj cych

Parametr Warto Warto Warto  Warto  Warto

Przeznaczenie cza XLR cze
nikowe

cza
BNC

cza
RJ45

Zasilaj ce

Rodzaj z cza

skie/
skie,

Tablicowe/
kablowe

skie/
skie,

Tablicowe/
kablowe

skie/
skie,

Tablicowe/
kablowe

skie/
skie,

Tablicowe/
kablowe

skie/
skie,

Tablicowe/
kablowe

Ilo  styków 3 4 8 3 (L. N.
PE)

Pojemno  mi dzy stykami  4pF -
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Parametr Warto Warto Warto  Warto  Warto
Rezystancja styków
(wewn trzna)  6 m  3 m  3 m < 10 m

Rezystancja izolacji > 1 G > 1 G > 2 G > 500 M
Wytrzyma  dielektryczna  1000 V DC  4 kV DC
Pr d znamionowy  5 A <1,0 A  16 A

Napi cie znamionowe  50 V AC  100 V
AC

< 50 V AC  230 V
AC

Si a wpi cia  20 N
Si a wypi cia  20 N

ywotno > 1000 cykli > 5000 cykli > 1000
cykli

> 1 000

Materia  obudowy Odlew
cynkowy

rednica zewn trzna przewodu
(dla z cza kablowego)  3,5 – 8 mm 7—14,5 mm

Maksymalna powierzchnia
przekroju y (dla z cza
kablowego)

 2,5 mm2

Lutowno Zgodna z IEC
68-2-20

Zgodna z IEC
68-2-20

Klasa ochrony IP 40 54 44

Temperaturowy zakres pracy  -30°C –
80°C

-20°C - +60°C -20°C -
+60°C

-20°C -
+60°C

Uwagi:

Tab. 1.2 Specyfikacja przewodu wieloparowego: 4, 8, 16 parowego

Parametr urz dzenia Warto
Przeznaczenie Przewód wieloparowy
Liczba par przewodów 4, 8, 16, ka da para numerowana
Pole przekroju y sygna owej  0,20 mm2

Pole przekroju y masy  0,22 mm2

Budowa y sygna owej 25 drutów z miedzi beztlenowej o rednicy
0,1 mm

Budowa y masy 7 drutów miedzianych o rednicy 0,2 mm

Liczba i uk ad 2 y sygna owy i 1 a masy dla ka dej z
32 par

Izolacja  sygna owych i masy Polipropylen
Materia  pow oki PVC
Materia  pow oki zewn trznej PVC – NBR
Rezystancja y  88 /km
Pojemno y  60 pF/m
Zakres temperatur pracy  -20 °C – +60 °C

Tab. 1.3 Specyfikacja przewodu g nikowego 2×4 mm2

Parametr Warto
Przeznaczenie Przewód g nikowy
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Pole przekroju y  4 mm2

Budowa y 224 drutów miedzianych o rednicy 0,15 mm

Liczba i uk ad 
2 skr cone ze sob  w niezale nych pow okach
izolacyjnych, dodatkowa zewn trzna pow oka
izolacyjna

Materia  pow oki PVC
rednica zewn trzna kabla 11 mm

Masa 185 g/m
Pojemno  180 pF/m
Zakres temperatur pracy -20 - +70 ºC
Rezystancja y  4,5 /km

Tab. 1.4. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DIBOXa stereofonicznego pasywnego AS01

Parametr Warto

Przeznaczenie
Symetryzator/separator foniczny pasywny
(transformatorowy) w obudowie metalowej do
zastosowa  scenicznych

Cz stotliwo ciowa charakterystyka przenoszenia  10 Hz – 40 kHz
Impedancja wej ciowa 60 k  ± 5%
Impedancja wyj ciowa 600  ± 5%
Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD)  -30 dB
Liczba kana ów  2
Maksymalny poziom wej ciowy  + 54 dBu
Wymiary  110 mm, 110 mm, 45 mm
Masa  0,5 kg

cza
Wej cia: 2 × Jack ¼”
Wyj cie THRU: 2 × Jack ¼”
Wyj cie: 2 × XLR3-M

Tab.1.5. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DIBOXa pasywnego, jednokana owego AS02

Parametr Warto
Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny

(transformatorowy) w obudowie metalowej do
zastosowa  scenicznych

Cz stotliwo ciowa charakterystyka przenoszenia  10 Hz – 40 kHz
Impedancja wej ciowa 65 k  ± 5%
Impedancja wyj ciowa 200  ± 5%
Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD)  -30 dB
Liczba kana ów  1
Maksymalny poziom wej ciowy  + 60 dBu
Wymiary (S × W × G)  115 mm, 45 mm, 75 mm
Masa  0,4 kg

cza Wej cia: 2 × Jack ¼”
Wyj cie THRU: 2 × Jack ¼”
Wyj cie: 2 × XLR3-M

Tab.1.6. Specyfikacja techniczna symetryzator, separator, DIBOX stereofoniczny pasywny AS03

Parametr Warto
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Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny
(transformatorowy) w obudowie metalowej do
zastosowa  scenicznych

Cz stotliwo ciowa charakterystyka przenoszenia 20 Hz – 20 kHz ±2,5 dB
Ca kowite zniekszta cenia harmoniczne 0,01 % (20 Hz – 20 kHz)
Wej cie sygna owe Niesymetryczne, wysoko impedancyjne
Wyj cie sygna owe Symetryczne, 600 , poziom mikrofonowy
Liczba kana ów  2
Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) -15 dB
Wymiary (S × W × G)  90 mm, 130 mm, 50 mm
Masa netto  0,4 kg

cza Wej cia: 2 × Jack ¼”
Wej cie: 2 × RCA
Wej cie: 1 × 3,5mm TRS
Wyj cie: 2 × XLR3-M

Tab.1.7. Specyfikacja techniczna statyw mikrofonowy sceniczny czarny AS04

Parametr Warto
Przeznaczenie Sceniczny statyw mikrofonowy
Wysoko  (minimalna/maksymalna)  925 / 1630 mm

ugo  ramienia  805 mm
Konstrukcja ramienia Jednocz ciowe
Materia Stalowy
Masa netto 3,0 kg ± 5%
Kolor Czarny

Tab. 1.8. Specyfikacja techniczna Listwa zasilaj ca gumowa, przewód zasilaj cy o d ugo ci 10 m, 20m,
8xGS230V AS05, AS06

Parametr Warto
Przeznaczenie Rozdzielnica przeno na
Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa

ugo  kabla zasilaj cego 10 m, 20 m
Rodzaj kabla zasilaj cego OWY o
Ilo  gniazd zasilaj cych 230 V 8

cze zasilaj ce Uni-schuko 230V IP44
Obudowa gumowa TAK
Wtyczka gumowa TAK
Uwagi:

Tab. 1.9. Specyfikacja techniczna mikrofon do b bna basowego / fortepianu AS07

Parametr Warto
Typ przetwornika Pojemno ciowy

Przeznaczenie ben basowy, fortepian

Charakterystyka kierunkowo ci Kardioidalna w pó kuli powy ej powierzchni
monta owej

Pasmo przenoszenia  20 – 20 000 Hz

Impedancja znamionowa 150  ± 10 
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Czu -50 dBV/Pa ±2 dBV/Pa

Maksymalny poziom ci nienia akustycznego > 150 dB

Zakres dynamiki  125 dB

Prze cznik charakterystyki TAK

Poziom ci nienia akustycznego równowa ny
poziomowi szumów w asnych

 30 dB (wa one krzyw  A)

Zasilanie „Phantom” 11 – 52 V DC

Wymiary 95 mm × 139 mm ± 5 %

Masa netto  480 g
cze 3 – pinowe z cze XLR
cze 3 – pinowe z cze XLR

Tab. 1.10. Specyfikacja techniczna mikrofon pojemno ciowy do tomów AS08

Parametr Warto
Typ przetwornika Pojemno ciowy elektretowy

Przeznaczenie Werbel, tomy

Charakterystyka kierunkowo ci Kardioidalna

Pasmo przenoszenia  20 – 20 000 Hz

Impedancja znamionowa 180  ± 10 

Czu --50 dBV/Pa ± 2 dBV/Pa

Maksymalny poziom ci nienia akustycznego > 140 dB

Zakres dynamiki > 110 dB

Poziom ci nienia akustycznego równowa ny
poziomowi szumów w asnych

 30 dB  (wa one krzyw  A)

Zasilanie „Phantom” 11 – 52 V DC

Wymiary 11 mm × 35 mm ± 5 %

Masa netto  12 g
cze 3 – pinowe z cze XLR

Uwagi: W zestawie element monta owy z g si  szyj  do perkusji

Tab. 1.11. Specyfikacja techniczna mikrofon dynamiczny instrumentalny AS09

Parametr Warto
Typ przetwornika Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowo ci Kardioidalna
Przeznaczenie Instrumentalny
Impedancja 310  ± 10 
Pasmo przenoszenia  40 – 15 000 Hz
Czu -55 dBV/Pa ± 2 dBV/Pa
Wymiary (d ugo  × szeroko ) 160 × 32 mm ± 5 %
Masa netto  300 g
Sposób mocowania Do statywów z gwintem 3/8”
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Tab. 1.12. Specyfikacja techniczna mikrofon dynamiczny wokalny AS10

Parametr Warto
Typ przetwornika Dynamiczny
Przeznaczenie Wokal
Charakterystyka kierunkowo ci Kardioidalna
Pasmo przenoszenia  50 – 15 000 Hz
Impedancja 150  ± 10 
Czu -55 dBV/Pa ± 2 dBV/Pa
Masa  300 g
Wymiary 160 mm × 50 mm ± 5 %

cze 3 – pinowe z cze XLR m skie
Sposób
mocowania

Do statywów z gwintem 3/8”

Tab. 1.13. Specyfikacja techniczna mikrofon pojemno ciowy AS11

Parametr Warto
Typ przetwornika Pojemno ciowy/elektretowy
Przeznaczenie Gitara akustyczna, hi-hat, overhead
Charakterystyka kierunkowo ci superkardioidalna
Pasmo przenoszenia  40 – 20 000 Hz
Czu 3 mV/Pa
Impedancja 50 
Maksymalny poziom ci nienia akustycznego 139 dB
Poziom szumów na wyj ciu  24 dBA
Zasilanie 12 – 52 V
Wymiary 100 mm × 20 mm ± 5%
Masa netto  100 g

cze 3 – pinowe z cze XLR

Tab. 1.14. Specyfikacja techniczna odtwarzacz CD/MP3/USB

Parametr Warto
Przeznaczenie Odtwarzacz CD, USB
Odtwarzane no niki CD/CD-R/CD-RW, USB flash-drive
Odtwarzane formaty Audio CD (CD-DA), MP3, WAV
Pasmo cz stotliwo ciowe   20 – 20 000 Hz +/- 1 dB
Cz stotliwo  próbkowania 44,1 kHz
Stosunek sygna /szum  95 dB (A)
Zakres dynamiki  85 dB (A)
Ca kowite zniekszta cenia harmoniczne  0,01 %
Separacja mi dzykana owa dla f=1kHz  80 dB
Analogowe wyj cia audio cza: RCA (niesymetryczne),

XLR-3-32 (symetryczne),
Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy  30 W
Wymiary (S × W × G) 19”, 1U, <350 mm
Masa netto < 5 kg
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Tab. 1.15 Specyfikacja techniczna zestawu odbiornika systemu bezprzewodowego z nadajnikiem typu handheld
do r ki ZB01-ZB04, RSRF01

Parametr urz dzenia Warto
Przeznaczenie Zestaw odbiornika bezprzewodowego

systemu mikrofonowego z nadajnikiem
typu handheld do r ki

Liczba kana ów fonicznych 1
Moc nadawania 30 mW
Zakres nadawanych/odbieranych cz stotliwo ci 516 – 558 MHz
Szeroko  pasma z mo liwo ci  bezpo redniego prze czania
cz stotliwo ci

42 MHz

Liczba cz stotliwo ci nadawanych/odbieranych  1500
Liczba „presetów”  12
Kompander TAK
Stosunek sygna u do szumu >110 dB(A)
Ca kowite zniekszta cenia harmoniczne < 0,9 %
Cz stotliwo ciowa charakterystyka przenoszenia  80 – 18 000 Hz
Maksymalny poziom sygna ów wej ciowych (poziom
mikrofonowy/poziom liniowy)

 +18 dBu / +12 dBu

Maksymalny poziom ci nienia akustycznego > 150 dB
cza antenowe 2 BNC, 50 
cza foniczne XLR – 3M, TRS 6,3 mm

Wymiary odbiornika  215 × 210 × 45 mm
Masa odbiornika  900 g
Charakterystyka kierunkowo ci Kardioida
Typ nadajnika Mikrofon dynamiczny
Czu 2 mV/Pa ± 0,5 mV/Pa
Wymiary nadajnika  50 mm rednica, 265 mm d ugo
Masa netto nadajnika  450 g
Zasilanie nadajnika 2 × 1,5 V AA/10,5 – 16 V DC
UWAGI Dostarczy  wraz ze spliterem sygna u radiowego we A, B, wy 4×A, wy 4×B, montowany w

szafie rack 19”, uchwyty do monta u odbiorników w szafie rack 19”, zasilacz do spliter,

Tab. 1.16 Specyfikacja techniczna przetwornika A/C C/A, PAC01

Parametr Warto
Rodzaj i przeznaczenie Przetwornik lub przetworniki AC-CA zapewniaj cy

wej cia i wyj cia foniczne analogowe dla konsolet
fonicznych.
Element cyfrowej sieci fonicznej.
Przy cze podstawowe i nadmiarowe cyfrowej sieci
fonicznej.
Cyfrowa sie  foniczna jednorodna dla wszystkich
urz dze  pod czonych do cyfrowej sieci fonicznej:
Przetworniki AC/CA
Konsola foniczna
Wzmacniacze mocy

Wej cia analogowe zainstalowane
Liczba i rodzaj  32 symetryczne, ze z czami XLR
Regulacja wzmocnienia   -6 - 60 dB
Zasilanie „phantom” +48 V za czane niezale nie dla ka dego z kana ów
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Parametr Warto
Wyj cia analogowe zainstalowane
Liczba i rodzaj  16 symetrycznych, ze z czami XLR
Maksymalny poziom wyj ciowy ograniczony
zniekszta ceniami

+24 dB u

Liczba kana ów i rodzaj fonicznych wyj  cyfrowych  8 kana ów AES/EBU
Wewn trzna cz stotliwo  próbkowania 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz
Zewn trzna cz stotliwo  próbkowania 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz ±4%
Opó nienie sygna u mi dzy wej ciem a wyj ciem < 3 ms @ fs = 48 kHz
Ca kowite zniekszta cenia harmoniczne < 0,05 %
Nierównomierno ci charakterystyki
cz stotliwo ciowej mi dzy wej ciem i wyj ciem
analogowym

 +0,5 dB; -2,0 dB w pa mie 20 Hz – 20 kHz @
fs = 44,1 i 48 kHz

 +0,5 dB; -2,0 dB w pa mie 20 Hz – 40 kHz @
fs = 88,2 i 96 kHz

Zakres dynamiki (mi dzy wej ciem i wyj ciem
analogowym)

> 105 dBA

Zast pcza SEM ród a szumu (EIN)  -128 dB u
Szum szcz tkowy < -85 dB u

umienie przes uchu  100 dB
Zasilanie (napi cie / cz stotliwo  / pobór mocy) 230 V / 50 Hz /  150 W
Wymiary (szeroko  x wysoko  x g boko ) Dostosowany do monta u w szafie standardu 19”,

wysoko 6U, g boko  < 380 mm
Masa netto < 15 kg
Zakres temperatur rodowiska w czasie pracy  5 - 40°C
Zakres temperatur rodowiska w czasie
przechowywania

> -10 - 50°C

Uwagi: W pe ni kompatybilny z konsolet  foniczn  KF01 (wymagany produkt tego samego producenta).
Mo liwo  sterowania z poziomu konsolety fonicznej KF01  niezale nie dla ka dego z wej :

wzmocnieniem wzmacniacza wej ciowego,
za czaniem i zmian  cz stotliwo ci granicznej filtra górnoprzepustowego,
za czaniem zasilania „phantom”.

Mo liwo  monitorowania z poziomu konsolety  fonicznej KF01  poziomu sygna u dla ka dego z
wej .
Funkcja kompensacji wzmocnienia stopnia wej ciowego – tzw. „Gain Compensation”.

Tab. 1.17 Specyfikacja techniczna konsolety fonicznej KF01

Parametr Warto
Rodzaj i przeznaczenie Cyfrowa konsoleta foniczna przeznaczona do

realizacji d wi ku „na ywo”
Liczba kana ów wej ciowych mono  32 wyposa onych w korektor parametryczny 4

punktowy, filtr górnoprzepustowy, 2 procesory
dynamiki

Liczba kana ów wej ciowych stereo  2
Liczba powrotów z efektów  2
Liczba szyn wyj ciowych  20 + 1 ST wyposa onych w korektor

parametryczny 4 punktowy, procesory dynamiki
Liczba grup VCA/DCA  8
Liczba, d ugo  i funkcje regulatorów suwakowych  24 regulatorów o d ugo ci  10 cm, 1 (regulator

sumy)
Liczba procesorów DSP  8 efektowych

 10 GEQ
Wej cia analogowe zainstalowane
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Parametr Warto
Liczba i rodzaj  24 symetryczne, ze z czami Combo XLR/TRS, 2

stereo analogowe liniowe ze z czami RCA
Regulacja wzmocnienia  -6 – 66 dB
Zasilanie „phantom” +48 V za czane niezale nie dla ka dego z kana ów
Wska nik przekroczenia warto ci szczytowej Tak
Wyj cia analogowe zainstalowane
Liczba i rodzaj  16 symetrycznych, ze z czami XLR
Maksymalny poziom wyj ciowy ograniczony
zniekszta ceniami

 +24 dB u

Mo liwo  pod czania do fonicznej sieci cyfrowej
zainstalowanej w obiekcie

TAK

Nierównomierno ci charakterystyki
cz stotliwo ciowej mi dzy wej ciem i wyj ciem
analogowym w pa mie 20 Hz – 20 kHz

 +0,5 dB; -1,5 dB

Zakres dynamiki (mi dzy wej ciem i wyj ciem
analogowym)

> 105 dB (z wa eniem A)

Zast pcza SEM ród a szumu (EIN)  -128 dBu
Szum szcz tkowy  -84 dBu
Zasilanie (napi cie / cz stotliwo  / pobór mocy) 230 V / 50 Hz /  120 W
Zakres temperatur rodowiska w czasie pracy  0 – 40°C
Zakres temperatur rodowiska w czasie
przechowywania

 -20 - 60°C

Wymiary (szeroko  × wysoko  × g boko ) (870 × 230 × 600) mm ± 5%
Masa netto  20 kg
Uwagi: W przypadku braku wbudowanego interfejsu do pod czenia do fonicznej sieci cyfrowej

zainstalowanej w obiekcie, dostarczy  kart  rozszerze .
Funkcje dodatkowe:
RTA, generator szumu, interfejs USB do pod czenie wielokana owego z komputerem, dwa
procesory multiefektowe.

Tab. 1.18. Specyfikacja techniczna 20 portowego gigabitowego zarz dzanego prze cznika sieciowego

Parametr Warto
Przeznaczenie Prze cznik sieciowy zarz dzany
Liczba portów 10/100/1000  18
Liczba portów SFP  2
QoS TAK
Spanning Tree TAK
MTBF (przy 40°C)  143000 h
Rodzaj z czy RJ45
Wydajno  40 Gbps
Wymiary (szer. × wys. × g b.) ( 440 × 45 × 200 ) mm ±5%
Zasilanie 100 – 240 V, 47 – 63 Hz
Uwagi: Prze cznik dostosowany do monta u w szafie standardu 19”
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Tab. 1.19. Specyfikacja techniczna szafy sprz towej 19” STA01

Parametr urz dzenia Warto
Przeznaczenie Szafa sprz towa
Standard 19”
Rodzaj Stoj ca
Wysoko  u ytkowa   45 U

boko 800 mm
Szeroko 800 mm
Drzwi przednie Szklane
Os ony boczne Blacha

Drzwi tylne Blaszane + 1 maskownica 3 U z przepustem
szczotkowym

Dach Standardowy

Rodzaj podstawy Cokó  o wysoko ci 100 mm z mo liwo ci
poziomowania

Konfiguracja cian coko u

Przednia: pe na
Tylna: z przepustem szczotkowym
Prawa: pe na
Lewa: pe na

Dopuszczalne obci enie 500 kg
Uwagi: Szafy po czy  ze sob . Szafy wyposa one w panele krosowe, organizery oraz krosy

wn kowe.

Tab. 1.20. Specyfikacja techniczna pasywnego urz dzenia g nikowego wielodro nego systemu wyrównanego
liniowo UGL, UGR

Parametr Warto

Przeznaczenie

Pasywny, kompaktowy zestaw g nikowy
przeznaczony do systemów g nikowych typu „line
array”, do instalacji sta ych i mobilnych.
Konstrukcja i osadzenie przetworników symetryczne
wzgl dem osi pionowej

Moc znamionowa  350 W
Impedancja znamionowa 16 

yteczny zakres cz stotliwo ci  60 Hz– 20 kHz (-10 dB), 80 Hz – 18 kHz +/- 3 dB
Maksymalny poziom ci nienia akustycznego w
odleg ci 1m w polu swobodnym  130 dB

t zasi gu w p aszczy nie poziomej 100 ±5
t zasi gu w p aszczy nie pionowej 15 ±1

Wymiary (szer. × wys. × g b.) (370 × 350 × 390) mm ±10%
Masa netto  17 kg

cza 2 x z cze g nikowe 4-stykowe blokowane
Uwagi: niki zabezpieczone „grillem” stalowym i g bk  przeciwpy ow .

Urz dzenie dostarczone z dedykowan  ram  monta ow  i kompletem czników umo liwiaj cymi
postawienie na statywie g nikowym, podwieszenie do rury poziomej przy pomocy uchwyty
klamrowego oraz trwa e ustawienie k ta w p aszczy nie pionowej i poziomej.
Mo liwo  fabrycznego pomalowania na kolor z palety RAL.
Obudowa wykonana ze sklejki o grubo ci 15 mm wyko czona lakierem.
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Tab. 1.21. Specyfikacja techniczna pasywnego urz dzenia g nikowego szerokopasmowego front fill UGFF01,
UGFF02

Parametr Warto
Przeznaczenie Pasywny zestaw g nikowy do instalacji sta ych i

mobilnych
Moc znamionowa  200 W
Impedancja znamionowa 12 

yteczny zakres cz stotliwo ci 75 Hz – 20 kHz (-10 dB), 120 Hz – 18 kHz +/- 3
dB

Maksymalny poziom ci nienia akustycznego w
odleg ci 1m w polu swobodnym

 121 dB

t zasi gu w p aszczy nie poziomej 70 ±5°
t zasi gu w p aszczy nie pionowej 60 ±5°
t mi dzy osi  odniesienia a pod og 25 ±1° lub 55 ±1°
cza 2 x z cze g nikowe 4- stykowe blokowane

Wymiary (szer. x wys. x g b.) (180 x 420 x 170) mm ±10%
Masa netto  6 kg
Uwagi: niki zabezpieczone „grillem” stalowym i g bk  przeciwpy ow .

Montowanie zawiesi bez u ycia narz dzi.

Tab. 1.22. Specyfikacja techniczna pasywne urz dzenie g nikowe szerokopasmowe balkon, urz dzenie
nikowe szerokopasmowe, monitor sceniczny UGBL, UGBR, MS01

Parametr Warto
Przeznaczenie Pasywny zestaw g nikowy do instalacji sta ych i

mobilnych
Moc znamionowa  250 W
Impedancja znamionowa 8 

yteczny zakres cz stotliwo ci  65 Hz – 20 kHz (-10 dB), 80 Hz – 18 kHz +/- 3 dB
Maksymalny poziom ci nienia akustycznego w
odleg ci 1m w polu swobodnym

 129 dB

t zasi gu w p aszczy nie poziomej 85 ±5°
t zasi gu w p aszczy nie pionowej 55 ±5°
t mi dzy osi  odniesienia a pod og 35 ±1° lub 55 ±1°
cza 2 x z cze g nikowe 4- stykowe blokowane

Wymiary (szer. x wys. x g b.) (250 x 450 x 230) mm ±10%
Masa netto  11 kg
Uwagi: niki zabezpieczone „grillem” stalowym i g bk  przeciwpy ow .

Tuba g nika wysokotonowego obracalna.
Urz dzenie dostarczone wraz z uchwytem umo liwiaj cym powieszenie do rury poziomej dla
UGDL, UGDR i regulacje 2 osiach
Mo liwo  fabrycznego pomalowania na kolor z palety RAL.
Obudowa wykonana ze sklejki o grubo ci 15 mm wyko czona lakierem.

Tab. 1.23. Specyfikacja techniczna pasywne urz dzenie g nikowe niskotonowe UGN01, UGN02

Parametr Warto
Przeznaczenie Pasywne niskotonowe urz dzenie g nikowe do

instalacji sta ych i mobilnych w obudowie bass
reflex

Moc znamionowa  1500 W
Impedancja znamionowa 8 

yteczny zakres cz stotliwo ci  33  – 100 Hz (-10 dB), 38 Hz – 100 Hz +/- 3 dB
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Maksymalny poziom ci nienia akustycznego w
odleg ci 1m w polu swobodnym

 130 dB

cza 2x typu Speakon 4-pinowy
Wymiary (szer. x wys. x g b.) 550 x 500 x 650 mm  ±5%
Masa netto  35 kg
Uwagi: niki zabezpieczone „grillem” stalowym i g bk  przeciwpy ow .

Mo liwo  fabrycznego pomalowania na kolor z palety RAL.
Obudowa wykonana ze sklejki o grubo ci 15 mm wyko czona lakierem.
Gniazdo z gwintem M20 do statywów g nikowych

Tab. 1.24. Specyfikacja techniczna zestawu g nikowego urz dzenie g nikowe szerokopasmowe, monitor
sceniczny MS02

Parametr Warto

Przeznaczenie Pasywny zestaw g nikowy do instalacji sta ych i
mobilnych

Moc znamionowa  400 W
Impedancja znamionowa 8 

yteczny zakres cz stotliwo ci  65 Hz – 20 kHz (-10 dB), 100 Hz – 18 kHz +/- 3
dB

Maksymalny poziom ci nienia akustycznego w
odleg ci 1m w polu swobodnym  133 dB

t zasi gu w p aszczy nie poziomej 90 ± 5
t zasi gu w p aszczy nie pionowej 50 ± 5
t mi dzy osi  odniesienia a pod og  ±1 35 ±1° lub 55 ±1°

Wymiary (szer. × wys. × g b.) ( 350 × 600 × 320 ) mm ±10%
Masa netto  18 kg

cza 2 x z cze g nikowe 4- stykowe blokowane
Uwagi: niki zabezpieczone „grillem” stalowym i g bk  przeciwpy ow .

Tuba g nika wysokotonowego obracalna.
Mo liwo  fabrycznego pomalowania na kolor z palety RAL.
Obudowa wykonana ze sklejki o grubo ci 15 mm wyko czona lakierem.

Tab. 1.25. Specyfikacja techniczna Wzmacniacz mocy z DSP i interfacem cyfrowej sieci fonicznej WM01-WM03

Parametr Warto
Przeznaczenie Wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem

sygna owym, zawieraj cym „presety” dedykowane
do zastosowanych urz dze  g nikowych z
wej ciem cyfrowej sieci fonicznej.
Dopuszcza si  zastosowanie wzmacniacza mocy z
wej ciem AES/EBU, lecz nale y dostarczy
dodatkowo zewn trzny konwerter do cyfrowej sieci
fonicznej. Transmisja sygna u z konsolety fonicznej
do wej  procesora sygna owego musi odbywa  si
w domenie cyfrowej bez konwersji CA/AC.

Znamionowa moc wyj ciowa  4 × 1000 W przy 4, 8 
dla wszystkich kana ów pracuj cych równocze nie

Zakres cz stotliwo ci 20 Hz– 20 kHz (±0,05 dB przy obci eniu 8 , 1W)
Zasilanie 230 ±10 % AC

cza wyj ciowe 4 × typu Speakon lub 4 × typu ZACISK
Wej cie cyfrowe w formacie AES/EBU dla
wzmacniacza

TAK × 2
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Przetwarzanie wewn trzne procesora sygna owego 32 bitowe / 48 kHz
Wbudowane uk ady zabezpiecze  do czonych
urz dze  g nikowych.

TAK

Konwerter cz stotliwo ci próbkowania TAK dla f=<44,1; 192 kHz> dla wej  AES/EBU
Wprowadzane opó nienie (latencja) < 2 ms dla fs=96 kHz
Wbudowany port i sterowanie przez sie  Ethernet TAK
Wymiary (szeroko  × wysoko  × g boko ) 19” × 1U × 450 mm
Masa netto 9 kg
Uwagi: Urz dzenie przeznaczone do monta u w szafie sprz towej standardu 19”.

Urz dzenie kompatybilne z dostarczonymi urz dzeniami g nikowymi zawieraj ce fabryczne
biblioteki ustawie  do urz dze  g nikowych.

WIESZAK O WIETLENIOWY
Wieszak o wietleniowy sk adaj cy si  z rury pionowej z dospawanymi: uchwytami umo liwiaj cymi monta cienny
przy pomocy kotew, pi cioma rurami poprzecznymi poziomymi o d ugo ci 40 cm ka da przeznaczonymi do
mocowania reflektorów przy pomocy uchwytów klamrowych.
Wieszak o wietleniowy stalowy, spawany z rur grubo ciennych o rednicy 48 mm. Wyko czenie farba proszkowa w
kolorze czarnym matowym.

SZTANKIET O WIETLENIOWY
Sztankiet o wietleniowy typu duo (dwie rury jedna nad drug czne p askownikami/rurami) wykonany z aluminium,
osiowy rozstaw rur min. 200 mm. Ilo  14 mb, dostarczony wraz z systemowymi uchwytami ciennymi oraz min. 3
odci gami stalowymi.

HORYZONT
Horyzont sk adaj cy si  z szyny kurtynowej wykonanej z profilu aluminiowego typu TT, wraz z wózkami
transportowymi o tkanin  oraz uchwytami mocuj cymi do rur stalowych o rednicy 48 mm. D ugo  14 mb. Tkanina
typu plusz o gramaturze min. 500 g/m2. Marszczenie 100%, 14 mb, wysoko  6 mb.

EKRAN PROJEKCYJNY
Ekran projekcyjny 700×393 cm zwijany elektrycznie z czarnym pasem na górze. Format 16:9.

STEROWNIK DMX
1024 DMX-Channels
96 Fixtures
40 Channels for each device
60 Chases
10 simultaneously running Chases
300 Chase Steps
Time control of scenes: Fade In / Out, thomann LTP
4 Shapes for each scene
Shape generator: Shapes of Dimmer, Pan / Tilt, RGB, CMY, Colour, Gobo, Iris and Focus
5 Simultaneously running shapes
Global Master Fader
Playback fixture library can store up to 32 Fixtures
Library R20 library supported
USB Memory FAT32 supported
Wymiary (L x W x H): 483 x 398 x 105 mm
Dost pne j zyki : EN / FR / DE
Waga: <10 kg

ROZDZIELACZ SYGNA U DMX
Ilo  wej  DMX 1 × IN XLR
Ilo  wyj  DMX rozdzielanych elektronicznie DMX 8 × OUT XLR
Wymiary: 19”, 1U, g boko  <45 cm

REFLEKTOR LED RGB
Reflektor typu PAR LED

ród o wiat a: 7 × LED, ka da o mocy 8 W
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DMX IN, OUT
Zasilanie 230 V
Paleta barw: RGBW

t wiecenia: 25° +/-10%
Jasno : 5000 lx @ 1m
Waga:<3 kg

REFLEKTOR TEATRALNY TYPU FRESNEL
Reflektor typu PC, FRESNEL ze przes onami skrzyde kowymi

ród o wiat a: LED o mocy 150 W
DMX IN, OUT
Zasilanie 230 V, 150 W
Paleta barw: RGBW
Temperatura barwowa: 3000-6500K

t wiecenia: 16°-45° +/-10%
Waga:<5 kg

REFLEKTOR TEATRALNY TYPU PROFIL
Reflektor typu PROFIL

ród o wiat a: LED o mocy 150 W
DMX IN, OUT
Zasilanie 230 V, 150 W
Paleta barw: RGBW
Temperatura barwowa: 3000-6000K

t wiecenia: 13°-25° +/-10%
Waga:<10 kg

MASZYNA DO DYMU
Typ HAZER, regulacja wydajno ci, funkcja automatycznego czyszczenia
DMX IN, OUT
Zasilanie 230 V, 150 W
Waga:<10 kg

3. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny lub wiadectwo

jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletno ci

wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej dodatkowej oraz

oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

4. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw o wietleniowych i
osprz tu .

5. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;
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odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo Sieciowe (je li
wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

6. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00 „Cz  ogólna” i
niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki
pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów
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1.Wst p.
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robot zwi zanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku.
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej
wymienionych robot:
• demonta  istniej cej instalacji
• monta  ruroci gów,
• monta  armatury,
• monta  urz dze  grzejnych
• badania instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja dzia ania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robot zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
 Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich
uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i
odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i

ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA Y
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX systemu BOR Stabi lub równowa ne  do instalacji grzewczych i wodoci gowych
z polietylenu sieciowanego z wk adk  aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym, atestowane przez
ZETOM
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe
- C – pod czenie boczne
2.3. Armatura
Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe
z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji-
zawory
Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe, typ np. RLV-KS-K lub równowa ne
Regulatory ró nicy ci nienia typ ASV-PV lub równowa ne
Zawory odcinaj ce typ ASV-M z mo liwo ci  pod czenia rurki impulsowej,
Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym n
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Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
 Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym

2.4. Izolacja termiczna
 Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych,grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do
grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu – 6mm izolacji
 Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.5. Zabezpieczenie p.po .
 Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
 Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta

3. SPRZ T
• Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE
4.1. Rury
 Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y przewozi  w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
 Transport grzejników powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si  transportowanie grzejników na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na ka dej palecie powinny by  pakowane grzejniki jednego typu i wielko ci. Palety z
grzejnikami powinny by  ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza si  transportowanie grzejników luzem, u onych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
 Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y
sk adowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by  dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa  w
magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
 Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
 Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni s onecznych na otuliny z PE, poniewa  materia  ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
 Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny i kraw dzie nie
uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera  si  w
granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demonta owe
 Demonta  istniej cej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany b dzie bez odzysku elementów.  Przed
przyst pieniem do demonta u przewodów zaizolowanych nale y zdemontowa  izolacj  ciepln .  Ruroci gi stalowe
nale y poci  palnikami lub tarcz  na odcinki d ugo ci pozwalaj cej na wyniesienie z budynku i transport.
 Materia y uzyskane z demonta u nale y posegregowa  i wywie  do sk adnicy z omu lub na
najbli sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwa ki.

5.2. Monta  ruroci gów
 Ruroci gi czone b  zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz wytycznymi producenta rur
 Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  przeszkody (mo liwe do
wyeliminowania), mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy
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zaprawy betonowej i muru).
 Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj  uszkodze
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne  elementy). Rur p kni tych lub w
inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .
 Kolejno  wykonywania robot:
– wyznaczenie miejsca u enia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– za enie tulei ochronnych,
– u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
– wykonanie po cze .
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w kierunku
ród a ciep a. Poziome odcinki musz  by  wykonane ze spadkami zabezpieczaj cymi odpowiednie odpowietrzenie i

odwodnienie ca ego pionu.
W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze .
Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze
mi dzy zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu przewodu. D ugo  tulei
powinna by  wi ksza o 6÷8 mm od grubo ci ciany lub stropu.
Przej cia przez przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa
za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.
 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o rednicy 15÷20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Piony nale y czy  do ruroci gów poziomych za po rednictwem odsadzek o d ugo ci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo liwa by a kompensacja wyd  przewodów.

5.3. Monta  grzejników
 Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi  w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni ciany lub wn ki.
Odleg  grzejnika od pod ogi i od parapetu powinna wynosi  co najmniej 110 mm.
Kolejno  wykonywania robot:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– pod czenie grzejnika z rurami przy cznymi.
 Grzejniki nale y montowa  w opakowaniu fabrycznym. Je eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa  budynek podczas prac wyko czeniowych, lub by go osusza , grzejnik powinien by  zapakowany. Je eli
opakowanie zosta o zniszczone, grzejnik nale y w inny sposób zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby
opakowanie by o zdejmowane dopiero po zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych.
Ga zki grzejnika powinny by  tak ukszta towane, aby po po czeniu z grzejnikiem i skr ceniu z czek w grzejniku nie
nast powa y adne napr enia. Niedopuszczalne s  dzia ania mog ce powodowa  deformacj  grzejnika lub zniszczenie
pow oki lakierniczej.

5.4. Monta  armatury i osprz tu
Ruroci gi czone b  z armatur  i osprz tem za pomoc  po cze  gwintowanych,
z zastosowaniem kszta tek. Uszczelnienie tych po cze  wykona  zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Kolejno  wykonywania robot:
– sprawdzenie dzia ania zaworu,
– nagwintowanie ko cówek,
– wkr cenie pó rubunków w zawór i na rur , z uszczelnieniem gwintów materia em uszczelniaj cym,
– skr cenie po czenia.
 Na przewodach poziomych armatur  nale y w miar  mo liwo ci ustawi  w takim po eniu, by
wrzeciono by o skierowane do góry i le o w p aszczy nie pionowe przechodz cej przez o  przewodu.
Zawory oraz odpowietrzniki (dost p do odpowietrzników ukrytych w bruzdach poprzez drzwiczki instalacyjne) nale y
umieszcza  w miejscach widocznych oraz atwo dost pnych dla obs ugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona  zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy Oventrop, z zaworem stopowym,
montowanym w najwy szych punktach instalacji. Bezpo rednio pod zaworem odpowietrzaj cym nale y zamontowa
zawór kulowy, np. firmy Valvex.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja: przed zakryciem bruzd, wylaniem szlichty i przed pomalowaniem elementów
instalacji z rur stalowych oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by
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poddana próbie szczelno ci.
 Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj  podlegaj  próbie (lub jej cz )
kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . Niezw ocznie po zako czeniu p ukania nale y
instalacj  nape ni  wod  uzdatnion  o jako ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
Instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów, badania szczelno ci nale y przeprowadzi
dla ka dego z adu oddzielnie.
 Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej
powy ej 0°C.
Ka dy grzejnik sprawdzany jest szczegó owo przez producenta przy ci nieniu próbnym 13
barów. Ci nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw dzi nie powinno przekracza  10
barow. Prób  szczelno ci w instalacji centralnego ogrzewania nale y przeprowadzi  zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”, tzn. ci nienie robocze powi kszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni  4 bary. Ci nienie podczas próby szczelno ci nale y dok adnie kontrolowa  i nie
dopuszcza  do przekroczenia jego maksymalnej warto ci 12 barów.
Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na bezb dny odczyt
zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by  umieszczony w mo liwie najni szym punkcie
instalacji.
Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie stwierdzono
przecieków ani roszenia.
Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi  protokó .
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci nale y przeprowadzi  prób  na gor co, przy
najwy szych – w miar  mo liwo ci – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczaj cych parametrów
obliczeniowych.
 Próba szczelno ci na gor co winna by  poprzedzona co najmniej 72-godzinn  prac  instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji ciep ochronnej
Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu
próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie
powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjonalnych narz dzi.

5.7. Wykonanie zabezpieczenia p.po
 Wykonanie zabezpieczenia p.po . nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów,
przeprowadzeniu próby szczelno ci oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robot protoko em
odbioru.
Zabezpieczenie przej  p.po  nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta – f-my HILTI

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
Kontrola jako ci robot zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”.
Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zosta y
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robot uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegaj cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale y dokona
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz norm  PN-64/B-10400.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  w stosunku do nast puj cych robot:
– przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
– ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w cianach: wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem
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w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz
przydatno  robot i elementów do prawid owego monta u.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nale y dokona  ko cowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
wykonywania robot,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów ),
– protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
– protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
– zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
– protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia usterek,
– aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupe nienia),
– protoko y bada  szczelno ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
• PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych
systemow ciep owniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz  1: Wymagania i badania”.
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada  (zmiana A1)”.
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze”.
• Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 –za cznik nr 2 – wymagania izolacyjno ci cieplnej i inne
wymagania zwi zane z oszcz dno ci  energii
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci
wody”.
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1. Wst p

CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa Roth AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub
podobnych o ww. parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemu BOR ,

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok  higien  i
spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która zapobiega
powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór sp ukuj cy czasowy
montowany w stela ach, przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z
zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Baterie prysznicowe chromowane - mat/pó mat - satynowe; wylewki natryskowe montowane na ciennie w
wykonaniu wandaloodpornym

e) Umywalki -  ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armatur , wisz ce z zestawem monta owym typu
Geberit lub równowa nym

f) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

g) Brodziki akrylowy o wymiarach 90 x 90 cm wraz  z kabin  natryskow  systemow .

i)     Syfony wykona  jako chromowane.
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 j) Pod czenia do podej  wody zimnej i ciep ej do umywalek wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System Geberit  lub równowa ny

- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym Sigma50, Sigma20, Samba, Twist lub Bolero
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym Sigma10
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym Rumba, Mambo lub Tango
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po eniach,
zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

l)   Hydranty p.po arowe

2.1. Przewody
Instalacja hydrantowa b dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czonych na
polaczenia gwintowane. Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez
widocznych w erów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i urz dzenia.
Hydrant HP25 wyposa ony w pr downice umieszczona w szafkach na ciennych z zamykanymi drzwiczkami z w em
po arniczym pó sztywnym o d ugosci 30 m i zasi gu 33m.
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Zawór hydrantowy DN25 z nasada 25

2.3. Szafki hydrantowe

Przy sta ej hydrantowej 43 i wymaganej wydajno ci 1,0 l/s wymagane ci nienie wynosi :
gdzie
 Q [l/min] - przep yw, p – [Mpa]- ci nienie k – sta a hydrantowa
                         Q =k(10*p)1/2 czyli p = (60/43)2*0,1 = 0,2 MPa
 Sta a hydrantu 25 dla przyj tej rednicy równowa nej 10 mm wynosi 43.
Hydrant wewn trzny z w em pó sztywnym o rednicy 25 mm nawini tym na b ben obrotowy t.PN-EN 671-1

Wysoko - 650 mm ,Szeroko - 700 mm, G boko -250 mm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
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Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.3. Monta , ruroci gów Instalacji hydrantowej
Ruroci gi czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych
okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Nale y wykorzysta
istniej ce przej cia, o ile b dzie to mo liwe. Je li nie to ciany nale y przewierci  na rednice umo liwiaj ca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
a) wyznaczenie miejsca u enia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
c) przecinanie rur,
d) za enie tulei ochronnych,
e) u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
f) wykonanie po aczen.
W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody
budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Wolna przestrze  mi dzy zewn trzna cian  rury i wewn trzn  tulei
nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym posiadaj cym atest ppo . Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. Przewody
pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych min. co 3,0 m.

5.4. Monta , armatury i osprz tu.
Monta , armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje monta u i eksploatacji nale y przedstawi  przed monta em Inspektorowi Nadzoru a po zako czeniu robót
do czy  do dokumentacji odbiorowej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Próba szczelno ci.
- instalacja musi by  poddana próbie szczelno ci.
- instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
- z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
 Badania wydajno ci instalacji hydrantowej.
Nale y ustali  nast puj ce parametry:
- ci nienie statyczne,
- ci nienie dynamiczne (w przep ywie),
- wydajno ,
- ci nienie i wydajno  dla dwóch jednocze nie dzia aj cych hydrantów po onych w
najniekorzystniejszym miejscu.
Metodyka pomiaru:
- pomiar ci nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyp ywie",
- pomiar ci nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy ustalonym wyp ywie za pomoc  odpowiednio
dobranej dyszy/pyszczka/,
- wyznaczenie maksymalnej wydajno ci hydrantu,
- sprawdzenie wydajno ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych po onych najniekorzystniej pod wzgl dem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie po arowej,
Wyniki badan:
Protoko y z wynikami badan przedstawianymi s  w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla ka dego hydrantu
nale y do czy  do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .
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8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje jakie
uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych oznacze
producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez wykonawc ,
która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
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prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.


