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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-96Q-VPJ-G8Q *

Pan Łukasz Łukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0234/15
adres zamieszkania ul.Kochanowskiego 77, 83-000 Pruszcz Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2018.06.26 14:29:46 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIY-LUT-RP4 *

Pan Antoni Łukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/2880/01
adres zamieszkania ul.Kochanowskiego 77, 83-000 Pruszcz Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2017.12.01 13:18:16 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

1.

Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych niskiego
napięcia i sieci okablowania strukturalnego w projektowanym budynku bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka.
Projekt zawiera:
- instalację okablowania strukturalnego,
- instalacje monitoringu CCTV i LLLTV,
- instalację alarmową,
- schematy blokowe układu i połączeń instalacji okablowania strukturalnego i instalacji
audiowizualnej.
1.2. Podstawowe dane do opracowania
-

zlecenie od Inwestora,
wizja lokalna, własna inwentaryzacja szkicowa,
wytyczne Użytkownika dotyczące potrzeb i zakresu remontu instalacji,
uzgodnienia z Przedstawicielem Użytkownika,
projekty i uzgodnienia branżowe,
założenia standardu wykonania projektowanych instalacji,
obowiązujące przepisy i Polskie Normy,
katalogi producentów branżowych.

1.3. Stan istniejący instalacji
Na terenie objętym zakresem opracowania istnieje budynek podlegający rozbiórce po
wybudowaniu nowego kompleksu. W budynku znajdują się czynne instalacje elektryczne i teletechniczne podlegające demontażom. Na dachu budynku widnieje maszt
z zainstalowanymi antenami, które należy w porozumieniu z Inwestorem przenieść na
docelowy, projektowany budynek zgodnie z wytycznymi producenta oraz odpowiednich służb korzystających z systemu. Kable koncentryczne podlegają w całości wymianie na nowe.
1.4. Trasy kablowe
W budynku do rozprowadzenia projektowanych instalacji rozdzielczych i zasilających
oraz okablowania strukturalnego i instalacji monitoringu zaprojektowano trasy kablowe z koryt siatkowych elektroinstalacyjnych, rozmiary i miejsca prowadzenia tras
przedstawiono i opisano na rysunkach. Są to trasy poziome na korytarzach oraz pomieszczeniach technicznych, które należy instalować przy suficie nad stropem podwieszanym oraz trasy pionowe w tzw. „szachtach energetycznych”. Nad każdą rozdzielnicą elektryczną .
Trasy koryt przewidziane dla instalacji okablowania strukturalnego i instalacji audiowizualnej zaprojektowano tak, aby w tych samych korytach można było prowadzić istniejące przewody sygnałowe instalacji monitoringu. Trasy koryt okablowania strukturalnego należy wykonywać obok tras koryt instalacji eklektycznych z zachowaniem minimum 0,1m odstępu w celu zachowania kompatybilności elektromagnetycznej.
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Połączenie platformy obserwacyjnej z trasą koryt należy przeprowadzić przez strop za
pomocą rur osłonowych 4x ∅50. Rury należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci.

Dla zadania projektu się kanalizacje kablowe na potrzeby zasilania urządzeń zasilania
rezerwowego oraz połączeń między budynkiem, a garażem dla poduszkowców. Kanalizacja realizowana za pomocą rur osłonowych dla instalacji zasilających do kamer, słupów oświetleniowych. Natomiast do tras teletechnicznych należy układać rury przystosowane dla światłowodów oraz instalacji sygnałowych. Na planie zagospodarowania
terenu pokazano miejsca prowadzenie kanalizacji oraz posadowienia studni rewizyjnych. Wykonanie linii kablowych należy zrealizować zgodnie z punktem 1.6.

1.5.

Instalacja okablowania strukturalnego i światłowodowego
Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać jako podtynkowe (p/t), w rurach elektroinstalacyjnych PCV, przewodami typu UTP kat.6., wszystkie punkty logiczne z poszczególnych pomieszczeń należy bezpośrednio sprowadzić do szafy RACK 19’’
(SD) – szafę zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni (II piętro) – dokładną lokalizację szafy przedstawiono na rysunku w projekcie.
Przewody okablowania strukturalnego w pomieszczeniach należy zakończyć gniazdami
2x RJ-45 kat.6. Gniazda należy instalować na wysokościach opisanych na poszczególnych rysunkach (wysokość mierzona od poziomu posadzki), gniazda okablowania
strukturalnego należy instalować w zintegrowanych puszkach z gniazdami wtyczkowymi DATA. Rozmieszczenie wszystkich gniazd przedstawiono i opisano na rysunkach.
Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać jako podtynkową (p/t), w
głównych ciągach komunikacyjnych przewody układać w korytach kablowych instalacji
okablowania strukturalnego. Przewody należy układać z zachowaniem odpowiednich
promieni gięcia oraz z zachowaniem odstępu od przewodów elektrycznych minimum
0,10 m, po wykonaniu okablowania strukturalnego należy wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające ciągłość i przepustowość instalacji.
Instalacje okablowania światłowodowego należy wykonać przewodami wielomodowymi dostosowanymi do układania na stałe. Wszystkie gniazda 2x SC/APC należy skomunikować bezpośrednio do szafy SD. Gniazda należy instalować na wysokościach
opisanych na poszczególnych rysunkach (wysokość mierzona od poziomu posadzki),
gniazda okablowania strukturalnego należy instalować w zintegrowanych puszkach z
gniazdami wtyczkowymi DATA. Rozmieszczenie wszystkich gniazd przedstawiono i opisano na rysunkach.
Instalację okablowania światłowodowego należy wykonać jako podtynkową (p/t) w rurach dedykowanych do prowadzenia przewodów, w głównych ciągach komunikacyjnych przewody układać w korytach kablowych instalacji teletechnicznej. Przewody należy układać z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia, po wykonaniu okablowania strukturalnego należy wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające ciągłość i
przepustowość instalacji.

1.6. Szafa dystrybucyjna SD
Dla budynku zaprojektowano 6 szaf dystrybucyjnych RACK 19’’ (SD) dla okablowania
strukturalnego, do której należy doprowadzić wszystkie przewody okablowania strukturalnego, okablowania światłowodowego, przewodów instalacji CCTV, przewodów
systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego oraz przewody koncentryczne instala-
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cji radioliniowej. Zaprojektowano szafy typu RACK 19’’ wysokości 42U (1000x800), w
której należy zakończyć przewody okablowania strukturalnego na panelach krosowniczych UTP kat.6 oraz okablowania światłowodowego w przełącznicach światłowodowych SFP. Wyposażenie szafy dystrybucyjnej SD przedstawiono i opisano na schemacie blokowym szafy.
W pierwszej szafie RACK przeznaczonej dla części SG, przewidziano miejsce dla elementów aktywnych sieci LAN, składających się z patchpaneli 24 portowych, paneli porządkujących oraz switchy zarządzalnych oraz routera oraz przewidziano instalację
okablowania światłowodowego w której skład wchodzą mi. przełącznice światłowodowe 24 portowe, panele porządkujące, switche zarządzalne SFP. W tej szafie należy
umieścić elementy dostawcy usług internetu. W drugiej szafie RACK przewidziano
elementy instalacji CCTV, switch zarządzalny przystosowany do zasilania kamer prze
PoE. Panel porządkujący, rejestrator CCTV przystosowany do obsługi 16 kamer IP
8Mpx. Do rejestratora projektuje się macierz dyskową do przechowywania zarejestrowanych zdarzeń. Poszczególne elementy aktywne ilość i parametry techniczne należy
uzgodnić z Inwestorem w celu kompatybilności urządzeń istniejących.
Szafy na potrzeby SPW należy wyposażyć w pasywne elementy sieci LAN i światłowodowych, natomiast aktywne elementy dostarczy Inwestor.
Konfiguracja szafy SD na schemacie blokowym została przedstawiona poglądowo,
przed przystąpieniem do montażu zakres wyposażenia, miejsce montażu, ustawienia i
konfiguracji należy uzgodnić bezpośrednio z przedstawicielem Użytkownika/Inwestora.
1.7.

Instalacja monitoringu CCTV
Instalacja monitoringu CCTV oparta o system kamer wewnętrznych oraz zewnętrznych. Kamery monitorujące zaprojektowane w systemie IP. Kamery należy montować
w sposób umożliwiający rejestrację osób wchodzących do pomieszczeń. Instalację do
kamer należy układać w korytach teletechnicznych z zachowaniem zbliżeń i skrzyżowań. Instalację należy prowadzić przewodem typu UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6. Wszystkie
kamery zaprojektowano jako stacjonarnych z regulowaną ogniskową do monitorowania w ciemności z rozdzielczością 8Mpx (IP67). Dwie kamery zewnętrzne zaprojektowano z możliwością obserwacji poprzez zrobotyzowane kamery szybkoobrotowe IP z
rozdzielczością min. 8Mpx (IP67).System musi przechowywać zarejestrowany zapis
(RAID) – min 30 dni (z rozszerzeniem do 60 dni za pomocą macierzy dyskowej). System powinien umożliwiać nagrywanie ciągłe, alarmowe, na podstawie zdarzeń oraz
detekcji ruchu. Wymaga się możliwości nagrywania z tzw. pre i post alarmem, których
konfiguracja powinna być możliwa dla każdego kanału indywidualnie. Rejestrator powinien być wyposażony w dysk systemowy SSD. Powinna istnieć możliwość eksportu
materiału nagranego na HDD, CD/DVD, Flash USB lub dyski sieciowe. Autentykacja
wideo zapisanego przez sprawdzanie sumy kontrolnej. Zakładka alarmowa powinna
umożliwiać wyświetlanie aktywnych alarmów i umożliwiać odtwarzanie wideo z nimi
powiązanego. Klient powinien wspierać możliwość wyświetlenia wideo nagranego z
pełną obsługą odtwarzania. Funkcja powinna umożliwiać wyświetlanie obrazu z wielu
kamer jednocześnie. Użytkownik powinien mieć możliwość odtwarzania obrazu w czasie rzeczywistym przyspieszonego i z pominięciem wybranego czasu. Klient powinien
wspierać odtwarzanie jednoczesne wszystkie zastosowane w systemie kamery synchronicznie. Alarmowanie kiedy kamera zostaje zasłonięta, rozogniskowana bądź w
inny sposób przestaje pełnić swoje funkcje.
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Zasilanie do kamer realizowane ze switch w szafie RACK nr 2 za pomocą PoE. Do kamer zewnętrznych należy dodatkowo doprowadzić przewód zasilający 2x1,5mm2.
Ustawienie kamer należy na etapie wykonawstwa uzgodnić z Użytkownikiem. Rejestratory należy zainstalować w szafie SD oraz skomunikować z serwerem zarządzającym
siecią. Miejsce obserwacji monitoringu przewiduje się w pomieszczeniu służby dyżurnej wyświetlane na telewizorze.
1.8.

Instalacja LLLTV
Instalacja wykrywająca zagrożenia zaprojektowana na potrzeby obserwacji w skrajnie
trudnych warunkach, słabym świetle, które nie będą widoczne przy użyciu kamer
CCTV. Projektowana instalacja LLLTV w oparciu o kamerę termowizyjną IP posiadającą 2 obiektywy, termowizyjny rozdzielczości min. 640x512 px, długość 60mm oraz wizyjny rozdzielczości min. 2Mpx. Kamerę należy skonfigurować tak, aby po wykryciu
danych zdarzeń wywołała działania po wyjściu alarmowym. Kamera musi posiadać
min. 30 krotny zoom optyczny. Wbudowany przetwornik 1/1.9” CMOS, wejście alarmowe 7, wyjście alarmowe 2. Kamera obrotowa w sposób ciągły w zakresie od 0 do
360 stopni w poziomie oraz od -40 do 90 stopni w pionie. Do kamery należy doprowadzić przewód sygnałowy typu UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 oraz przewód zasilający
2x1,5mm2 do zasilacza 24V AC. Stopień ochrony kamery min. IP66

1.9.

Instalacja RTV
Instalacja RTV oparta o zestaw anten, satelitarnej min. 1,2m średnicy oraz konwerterem QUATRO oraz anteny do odbioru telewizji naziemnej DVB-t, antena typu combo
UHF/VHF. Do każdego gniazda należy doprowadzić przewód sygnałow. Instalacja
oparta o multiswicha z aktywną telewizją naziemną. Multiswich 24 wyjściowy klasy A
do rozdzielenia sygnału na poszczególne gniazda RTV. Rozmieszczenie gniazd i anten
pokazano w części rysunkowej. Instalację należy prowadzić w korytach teletechnicznych przewodem współosiowym typu RG6 75Ω. Na wejściu przewodów do multiswicha
należy zainstalować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na wtyk typu F. Maszt należy
połączyć z projektowaną instalacją odgromową. Na szczycie masztu należy zainstalować iglicę 2m mocowaną za pomocą odpowiednich uchwytów.

1.10.

Instalacja kontroli dostępu i czasu pracy
Projekt przewiduje montaż kontroli dostępu do budynku oraz pomieszczeń wewnętrznych. System oparty o czytniki zbliżeniowe z klawiaturą numeryczną od strony wejścia
oraz wyjścia z pomieszczeń z wymaganą kontrolą wejść i wyjść. System musi być w
pełni zarządzany z poziomu komputera i oprogramowania dedykowanego. Osoba
wchodząca do pomieszczenia objętego dozorem musi zbliżyć kartę, następnie zamek
drzwi zostanie zwolniony a sygnał musi zostać dostarczony do serwera i zapisany w
ramach czasowych. Dodatkowo system musi być zintegrowany z rejestracją czasu
pracy w oparciu o dedykowane oprogramowanie instalowane na komputerach stanowiskowych. Program rejestru rozpoczęcie oraz zakończenie czasu pracy w oparciu o
ustalone grafiki.

Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

1.11.

Instalacja alarmowa
System alarmowy włamania i napadu oparty o system czujek zespolonych złożonych z
dwóch detektorów oraz kontaktronów. Wszystkie elementy detekcyjne muszą posiadać system antysabotażowy. System wykorzystuje centralny system monitorowania
obecności w obiekcie. Czujki ruchu na podczerwień oraz mikrofalowe generujące
alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez oba detektory w czasie krótszym niż
10s. Pierwszy czujnik PIR lub MW, który wykryje ruch aktywuje prealarm, podczas
którego drugi czujnik musi wykryć ruch, aby cały czujnik wygenerował alarm. Dodatkowo w pomieszczeniach objętych pełnym dozorowaniem czujki należy doposażyć w
czujnik stłuczenia szyby reagujące na drgania mechaniczne, występujące podczas silnego uderzenia w szybę. Czujki muszą reagować w paśmie akustycznym od 6kHz do
30kHz. W drzwiach i oknach pomieszczeń wskazanych na rysunkach, należy zamontować czujki magnetyczne zwane kontaktronami składającymi się z dwóch elementów
gdzie pierwszy zawiera magnes a drugi kontaktron. W wyniku oddalenia magnesu od
kontaktronu następuje zwarcie lub rozwarcie styku. Projektowaną centralę należy zainstalować w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni. Dla podtrzymania zasilania
należy wyposażyć w dedykowany akumulator przystosowany do pracy z systemami
alarmowymi. Do rozbrajania alarmu należy wykorzystać i skomunikować manipulatory
kontroli dostępu. System alarmu należy zaprogramować z podziałem na strefy w porozumieniu z Użytkownikiem/Inwestorem. Do sygnalizacji wyzwolenia alarmu służy syrena akustyczno optyczna montowana w danej strefie. Wszystkie elementy instalacji
przedstawiono na schemacie blokowym w części rysunkowej. Sposób montażu oraz
warunki stosowania urządzeń powinny uwzględniać zalecenia producenta.
Dodatkowo na terenie nieogrodzonym należy zainstalować barierę mikrofalową o zasięgu programowalnym od 15m do 200m oraz szerokością 6m z możliwością regulacji.
Bariera wyposażona w regulowany czas naruszenia wiązki oraz ochronę antysabotażową przed otwarciem obudowy. Barierę należy zainstalować na słupach stalowych na
wysokości ok 1,5m. Naruszenie bariery musi być sygnalizowane w pomieszczeniu obserwacyjnym oraz dodatkowo syrena alarmowa zainstalowana na elewacji garażu
umożliwiająca sygnalizację osobom naruszającym przestrzeń dozorowaną.

1.12. Ochrona przeciwprzepięciowa
Do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami przepięć indukowanych
przy wyładowaniach atmosferycznych i łączeniowych należy stosować system ochrony
przepięciowej. Jako ochronę przepięciową zaprojektowano w rozdzielnicy głównej budynku (RG), ograniczniki przepięć klasy B+C, ograniczniki przepięć powinny posiadać
sygnalizację uszkodzenia. Ze względu na długości obwodów rozdzielczych i odległość
rozdzielnic piętrowych od rozdzielnicy głównej ochronę przepięciową powtórzono w
każdej z rozdzielnic, zaprojektowano ograniczniki przepięć klasy C.
Dodatkowo dla wrażliwych urządzeń elektronicznych i komputerowych należy rozbudować system ochrony przepięciowej o ochronniki klasy D, należy je instalować przy
wszystkich gniazdach wtyczkowych DATA.
1.13. Badania i pomiary powykonawcze
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary, a wyniki należy zawrzeć w odpowiednich protokołach i przekazać In-
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westorowi. Należy wykonać pomiary tłumienności linii światłowodowych oraz sieci
LAN. Należy wykonać pomiary statyczne i dynamiczne okablowania strukturalnego
oraz ciągłości i przepustowości dla okablowania multimedialnego. Wszystkie instalacje
niskoprądowe muszą być wykonane i opisane zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biura
Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 19.03.2015r.
1.14. Odstępstwa od dokumentacji projektowej
Zmiany jakichkolwiek parametrów technicznych zaprojektowanych instalacji i urządzeń
są niedopuszczalne bez zgody projektanta. Zastosowanie materiałów bez wymaganych
prawem wykonawczym certyfikatów, atestów i deklaracji zgodności oraz materiałów o
innych, gorszych parametrach technicznych niż opisanych w projekcie spowoduje
zdjęcie odpowiedzialności z autorów projektu za skuteczność i niezawodność przyjętych rozwiązań projektowych.
Bez zgody autora projektu dopuszcza się w dokumentacji projektowej następujące
zmiany (po uzgodnieniu z Inwestorem):
- zmianę usytuowania instalacji elektrycznej, oraz rozmieszczenia urządzeń i aparatów
elektrycznych (zmiany są dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego
poziomu technicznego obiektu oraz spełnienia obowiązujących norm i przepisów).
Wprowadzane
zmiany
należy
nanieść
na
projekcie
trwałą
techniką
w kolorze czerwonym (lub wykonać rysunki zamienne), opracowanie
z naniesionymi zmianami przekazać Inwestorowi jako dokumentację powykonawczą.

1.15.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Wykaz przepisów w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:
- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 13987).
- Rozporządzenie (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami
Zasięg obszaru odziaływania obiektu:
Obszar oddziaływania projektowanych instalacji elektrycznych mieści się
i zamyka w obszarze obiektu podlegającemu budowie oraz w granicach działek na
których jest posadowiony.
Projektowane instalacje elektryczne nie są zaliczane do przedsięwzięć emitujących pola elektromagnetyczne, które mogą znacznie wpłynąć na środowisko w rozumieniu
w/w przepisów.
1.16.

Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Projektowany budynek Straży Granicznej podlegający budowie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega szczególnej ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Informacja
dotycząca
bezpieczeństwa
- plan BIOZ – branża eklektyczna i teletechniczna

i

ochrony

zdrowia

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23.
06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ".
Przy sporządzaniu planu BIOZ należy zwrócić szczególną uwagę na:
1. Zakres robót do realizacji
- Roboty montażowe głównej rozdzielnicy elektrycznej;
- Roboty montażowe rozdzielnic elektrycznych;
- Roboty montażowe obwodów rozdzielczych i zasilających;
- Roboty montażowe instalacji gniazdowych;
- Roboty montażowe instalacji oświetleniowych;
- Roboty montażowe instalacji odgromowej;
- Prace przełączeniowe w instalacjach elektrycznych;
- Prace kontrolno-pomiarowe wykonanych instalacji;
- Prace rozruchowe i uruchamianie instalacji po wykonanych robotach elektrycznych.
2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
- Budynki i istniejące instalacje – czynny obiekt, występowanie osób postronnych, tj. użytkowników niebiorących czynnego udziału w wykonywanych pracach a przebywających w obiekcie;
- Porażenie prądem elektrycznym - podczas prac wykonywanych przy rozdzielnicach, urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w przypadku uszkodzenia istniejących instalacji;
- Porażenie prądem elektrycznym – przy pracach pod napięciem, w miejscach gdzie przerwanie
zasilania może powodować utrudnienia i/lub zagrożenie funkcjonowania obiektu;
- Przygniecenie - podczas transportu i składowania materiałów;
- Upadek z wysokości podczas prac na drabinach i rusztowaniach.
3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót
- Kierujący robotami ma obowiązek zapoznać pracowników z zakresem wykonywanych prac –
opisowym i graficznym;
- Kierujący robotami ma obowiązek zapoznać pracowników z zagrożeniami w rejonie wykonywanych prac;
- Kierujący robotami ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników
z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rejonie wykonywanych prac – przeprowadzenie instruktażu pracowników musi zostać potwierdzone na piśmie.
4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występowaniu zagrożeń w związku
z wykonywanymi robotami
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:
- Skoordynować prace wszystkich branż jeżeli występują prace innych branż w tym samym czasie;
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- Sporządzić harmonogram realizacji prac, w którym należy określić ramowo czasookresy wykonywania prac uciążliwych (np. wyburzenia, długotrwałe kucie sprzętem mechanicznym);
- Określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- Teren prowadzenia robót należy wygrodzić, oznaczając folią ostrzegawczą i/lub barierami;
- Wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia, ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne;
- Powiadomić Użytkownika obiektu o planowanym rozpoczęciu prac;
- Zabrania się wykonywania robót po zmroku lub w warunkach złej widoczności.
W czasie prac:
- Bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej oraz asekuracji;
- Stosować się do obowiązujących przepisów BHP;
Zapewnić
sprawną
łączność
ze
służbami,
które
udzielają
pomocy
w przypadku powstania zagrożenia;
- Do transportu materiałów stosować odpowiednie urządzenia transportowe (np. przewożenie materiałów na paletach – wózkami widłowymi ręcznymi i/lub mechanicznymi)
oraz atestowane zawiesia;
- Transportowany materiał należy odpowiednio zabezpieczyć przed przesuwaniem, zsuwaniem się z urządzeń transportowych;
- Stosować sprawne urządzenia i narzędzia zgodne z DTR (Dokumentacja TechnicznoRuchowa),
- Utrzymać porządek na stanowiskach pracy.

Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 1

1
Szuflada z wentylatorami 1U
2
Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat.
3
Panel porządkujący 1U
4
Switch zarządzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat.
5
Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat.
6
Panel porządkujący 1U
7
Switch zarządzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat.
8
Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat.
9
Panel porządkujący 1U
10
Switch zarządzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat.
11
Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat.
12
Panel porządkujący 1U
13
Switch zarządzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat.
14 Przełącznikca światłowodowa 24x SC/APC Duplex
15
Panel porządkujący 1U
16
Switch zarządzalny SFP 1U 24 SC/APC
17
18
19
20
Miejsce przeznaczone na urządzenia
21
radiolinii
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Router ISDN 2U
Miejsce przeznaczone na urządzenia
35
dostawcy internetu
36
37
38
Miejsce przeznaczone na urządzenia
39
gwarantowanego zasilania UPS
40
41
Listwa zasilająca AC 230V 1U, 9 gniazd
42
Listwa zasilająca AC 230V 1U, 9 gniazd

Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U (1 kpl.):
- panel wentylatorów do montażu w szafie 19''
- 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie
Parametry techniczne panel krosowniczy 1U LAN (4 szt.):
- panel do montażu w szafie 19''
- 24 złącza RJ-45, STP kat. 6
- panel dzielony, wyposażony w 4 moduły po 6 portów
- panel wyposażony w organizer kablowy tylny
- panel ma zapewniać automatyczne uziemienie każdego złącza
Parametry techniczne Switch-a zarządzalnego 1U (4 szt.):
- panel do montażu w szafia 19''
- zarządzalny za pomocą sieci
- 24 złącza RJ-45, STP kat. 6
- wejścia LAN: 2x RJ-45
- wejścia światłowodowe: 4x SFP
Parametry techniczne panel porządkujący 1U (5 szt.):
- panel do montażu w szafia 19''
- prowadzenie przewodów w poziomie i na wskroś
- wyposażony w 4 plastikowe pierścienie podtrzymujące
Parametry techniczne przełącznicy światłowodowej (1 szt.):
- 24x SC/APC SM duplex
- pigtaile 24x SC/APC 9/125 0,9mm
- włókno G652D
- Kasety na spawy 48szt.
Parametry techniczne Swtch-a zarządzalnego SFP (1 szt.):
- zarządzalny za pomocą sieci
- 24x SFP SC/APC 100/1000 Mb
- 4 wejścia RJ-45 6 kat.
Parametry techniczne Router-a zarządzalnego 2U (2 szt.):
- panel do montażu w szafia 19''
- zarządzalny za pomocą sieci: strony WWW
- 3 złącza Ethernet LAN (RJ-45)
- 2 porty USB 2.0
- gniazdo rozszerzeń: 4x EHWIC/n2 x DSP/n1 x ISM
- 1x port RS-232
- port WAN: Ethernet (RJ-45)
- zabezpieczenie firewall: IOS
Parametry techniczne blok zasilający 1U (2 szt.):
- do montażu w szafie 19''
- wyjścia gniazda 230V 9x 2P+Z
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Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 6

Szuflada z wentylatorami 1U
Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat.
Panel porządkujący 1U
Switch zarządzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat.

Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U (1 kpl.):
- panel wentylatorów do montażu w szafie 19''
- 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie
Parametry techniczne panel krosowniczy 1U LAN (1 szt.):
- panel do montażu w szafie 19''
- 24 złącza RJ-45, STP kat. 6
- panel dzielony, wyposażony w 4 moduły po 6 portów
- panel wyposażony w organizer kablowy tylny
- panel ma zapewniać automatyczne uziemienie każdego złącza
Parametry techniczne Switch-a zarządzalnego 1U (1 szt.):
- panel do montażu w szafia 19''
- zarządzalny za pomocą sieci
- 24 złącza RJ-45, STP kat. 6
- wejścia LAN: 2x RJ-45
- wejścia światłowodowe: 4x SFP
Parametry techniczne panel porządkujący 1U (3 szt.):
- panel do montażu w szafia 19''
- prowadzenie przewodów w poziomie i na wskroś
- wyposażony w 4 plastikowe pierścienie podtrzymujące
Parametry techniczne blok zasilający 1U (2 szt.):
- do montażu w szafie 19''
- wyjścia gniazda 230V 9x 2P+Z

Miejsce przeznaczone na urządzenia
gwarantowanego zasilania UPS
Listwa zasilająca AC 230V 1U, 9 gniazd
Listwa zasilająca AC 230V 1U, 9 gniazd
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Schemat szafy dystrybucyjnen SD nr 5
BRAN ŻA:

RODZAJ:

wykonawczy

NAZWA:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

ADRES:
NAZWA:

ADRES:

teletechniczna

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

POM/0001/PWOT/15
PROJEKTANT
mgr inż. Łukasz Łukaszewicz

1179/98/U
SPRAWDZAJ ĄCY
mgr inż. Antoni Łukaszewicz

ASYSTENT
inż. Michał Magoń

ASYSTENT
mgr inż. Mirella Krezymon

Instalacja monitoringu CCTV oparta o system kamer wewnętrznych.
Kamery monitorujące zaprojektowane w systemie IP. Kamery należy
montować w sposób umożliwiający rejestrację osób wchodzących do
7x garaż
pomieszczeń objętych klauzulą tajności. Instalację do kamer należy
układać w korytach teletechnicznych z zachowaniem zbliżeń i
CAM
skrzyżo-wań. Instalację należy prowadzić przewodem typu UTP
4x2x0,5mm2 kat. 6. Wszystkie kamery zaprojektowano jako
stacjonarnych z regulowaną ogniskową do monitorowania w ciemności
z rozdzielczością 8Mpx (IP67). System musi przechowywać
zarejestrowany zapis (RAID) – min 30 dni (z rozszerzeniem do 60 dni za
pomocą macierzy dyskowej). System powinien umożliwiać nagrywanie
ciągłe, alarmowe, na podstawie zdarzeń oraz detekcji ruchu. Wymaga
się możliwości nagrywania z tzw. pre i post alarmem, których
konfiguracja powinna być możliwa dla każdego kanału indywidualnie.
Rejestrator powi-nien być wyposażony w dysk systemowy SSD.
4x II piętro
Powinna istnieć możliwość eksportu ma-teriału nagranego na HDD,
CD/DVD, Flash USB lub dyski sieciowe. Autentykacja wideo zapisanego
CAM
przez sprawdzanie sumy kontrolnej. Zakładka alarmowa powinna
umożliwiać wyświetlanie aktywnych alarmów i umożliwiać odtwarzanie
wideo z nimi powiązanego. Klient powinien wspierać możliwość
wyświetlenia wideo nagranego z pełną obsłu-gą odtwarzania. Funkcja
powinna umożliwiać wyświetlanie obrazu z wielu kamer jedno-cześnie.
Użytkownik powinien mieć możliwość odtwarzania obrazu w czasie
rzeczywi-stym przyspieszonego i z pominięciem wybranego czasu.
Klient powinien wspierać od-twarzanie jednoczesne wszystkie
zastosowane w systemie kamery synchronicznie. Alarmowanie kiedy
kamera zostaje zasłonięta, rozogniskowana bądź w inny sposób
6x I piętro przestaje pełnić swoje funkcje.
Zasilanie do kamer realizowane ze switch w szafie RACK nr 3 za
pomocą PoE. . Rejestratory należy zainstalować w szafie SD oraz
CAM
skomunikować z serwerem zarządzającym siecią. Miejsce obserwacji
monitoringu przewiduje się w pomieszczeniu służby dyżurnej
wyświetlane na telewizorze.

1x kamera IR na platformie

CAM

7x teren zew. na słupach

CAM

5x teren zew. na garażu

CAM

11x parter

10x terene zew. na budynku

CAM

CAM

23x UTP 4x2x0,5mm2 6. kat PoE
23x YDY/YKY 3x2,5mm2

28x UTP 4x2x0,5mm2 6. kat PoE

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

UWAGI:
1. Instalacje monitoringu CCTV należy
prowadzić w korytach teletechnicznych
montowanych nad sufitem podwieszanym.
2. Przewody prowadzić z zachowaniem
dopuszczalnych odległości zbliżeń i
skszyżowań z innymi instalacjami.
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POM. SERWEROWNI SZAFA RACK 19" nr 2

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

230V~

UTP 4x2x0,5mm2 6. kat

Rejestrator sieciowy IP 64 wejściowy

Schemat blokowy instalacji CCTV
BRAN ŻA:

RODZAJ:

wykonawczy

NAZWA:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

ADRES:
NAZWA:

ADRES:

teletechniczna

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

POM/0001/PWOT/15
PROJEKTANT
mgr inż. Łukasz Łukaszewicz

1179/98/U
SPRAWDZAJ ĄCY
mgr inż. Antoni Łukaszewicz

ASYSTENT
inż. Michał Magoń

ASYSTENT
mgr inż. Mirella Krezymon

UWAGI:
1. Instalacje alarmu należy prowadzić w
korytach teletechnicznych montowanych nad
sufitem podwieszanym.
2. Przewody prowadzić z zachowaniem
dopuszczalnych odległości zbliżeń i
skszyżowań z innymi instalacjami.

Schemat blokowy instalacji alarmowej

5x Czujka wibracyjna i magnetyczna (kontaktron)

Bariera mikrofalowa
11x Czujka dualna alarmu
PIR i MW

5x YTDY 8x0,5mm2

5x Syrena alarmowa
optyczno-akustyczno-głosowa

2x YKSY 8x1mm2

11x YTDY 8x0,5mm2

5x YTDY 8x0,5mm2

Centrala alarmowa z 16 wyjściami
programowalnymi, min. 128 wejść
przewodowych programowalnych,
podzał na min. 32 strefy, stopień
zabezpieczenia wg EN 50131 min. 3,
możliwość integracji z zewnętrznymi
systemami tj. system kontroli dostępu oraz
system PPOŻ, możliwość programowania z
poziomu komputera.
Centrala alarmowa
zgodna z SA3
8x YTDY 8x0,5mm2

UTP 4x2x0,5mm2 6. kat
komunikacja z serwerem

Czujka ruchu:
Dualna czujka ruchu, łącząca technologię PIR oraz detekcję
mikrofalową, przeznaczona do ochrony pomieszczeń z danymi
poufnymi.
Czujka musi posiadać dualną detekcję PIR + mikrofala
zapewniającą niezawodność. Czujka musi mieć funkcje zdalnego
uruchamiania trybu testowego i pamięci alarmu. Urządzenie musi
posiadać także zabezpieczenie antysabotażowe reagujące na
otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#
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Kontaktron:
Czujki wyposażona w dwa detektory: wibracyjny i magnetyczny.
Zadziałanie poprzez wykrywanie drgań spowodowanych próbami
wyważenia (czujnik piezoelektryczny) lub sygnalizowanie
otwarcia (sensor magnetyczny). Czujka musi rozróżniać wpływ
czynników zewnętrznych tj. drgania spowodowane wiatrem, od
tych które wywołane są próbą sforsowania drzwi lub okna.
Czujka musi być wyposażona w regulację poziomu czułości
sensora wibracji (dla wykrycia pojedynczych silnych drgań) oraz
niezależne ustawienie liczby impulsów (lekkich wibracji).
Dopuszczalny sposób montażu w pionie lub w poziomie
Musi posiadać wbudowaną diodę LED, w zależności od sposobu
świecenia, informującą o wykryciu przez czujkę mocnej wibracji,
zarejestrowaniu lekkich drgań, naruszeniu sensora
magnetycznego lub o liczbie ustawionych impulsów dla czujki
wibracyjnej. Urządzenie musi posiadać także zabezpieczenie
antysabotażowe reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od
ściany.

1

8x Manipulator
z klawiaturą numeryczną

INWESTYCJA INWESTOR

230V~

zasilacz 230V
akumulator 12V 7Ah

Schemat blokowy instalacji alarmowej
BRAN ŻA:

RODZAJ:

wykonawczy

NAZWA:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

ADRES:
NAZWA:

ADRES:

teletechniczna

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

POM/0001/PWOT/15
PROJEKTANT
mgr inż. Łukasz Łukaszewicz

1179/98/U
SPRAWDZAJ ĄCY
mgr inż. Antoni Łukaszewicz

ASYSTENT
inż. Michał Magoń

ASYSTENT
mgr inż. Mirella Krezymon

Schemat jednokreskowy instalacji telewizyjnej
Antena UHF/VHF

Antena SAT 1,2m

konwerter
QUATRO 0,3dB

4X RG6

5X RG6

Szafka multiswitch-owa RT
18x gn RTV
RTV

18x RG6

Multiswitch klasa A
aktywna naziemna
5-wejść, 24-wyjścia

230VAC
YDY 3x1,5mm2
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- Instalacja telewizyjna oparta o antenę VHF/UHF oraz antenę
satelitarną.
- Do rozdzielenia sygnału na poszczególne gniazda należy
zastosować multiswich z aktywną telewizją naziemną oraz ze
wzmacniaczem
- Przewody koncentryczne współosiowe 75Ω typu RG6 należy
prowadzić w korytach instalacji teletechnicznej.
- Przewody należy prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych
odległości zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami.

Schemat blokowy instalacji telewizyjnej
BRAN ŻA:

RODZAJ:

wykonawczy

NAZWA:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

ADRES:
NAZWA:

ADRES:

teletechniczna

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

POM/0001/PWOT/15
PROJEKTANT
mgr inż. Łukasz Łukaszewicz

1179/98/U
SPRAWDZAJ ĄCY
mgr inż. Antoni Łukaszewicz

ASYSTENT
inż. Michał Magoń

ASYSTENT
mgr inż. Mirella Krezymon

CAM

CA
M

M

CA

M

CA
M

KD

M

CA

KD

PWP

KD

KD

RTV
DATA RJ45

TV/SAT

Mikr. L. L. L.

Zm

0.24 Zaplecze socjalne 12os.

CA

0.08 Korytarz

0.01 Przedsionek
CA

Manipulator

KD

CA

M

M

M

M

M

CA

SA

0.09 Przedsionek
CA

0.20 Umywalnia męska

0.26 Pom. dozorcy

M
CA

0.19 Pralnia

W W W

0.13 Pom. służb. dow.

0.22 Umywalnia damska
+ dla niepełnospr.

0.18 Suszarnia

0.16 Szatnia odz. wierzchniej

0.14 Szatnia 8os.

RTV
DATA RJ45

0.12 Pom. sanit. dow.

TV/SAT

0.10 Poczek. dla zatrzym.

L14/L15

L10/L11

M

2x
USB
DATA RJ45

L12/L13

0.21 WC męski

0.25 Mag. porządkowy

CA

0.17 Umywalnia

0.15 Umywalnia

0.11 Pom. socj. dow.

Zestaw wideo domofonu

2x
USB

D

0.23 WC damski
+ dla niepełnosprawnych

CA

KD

KD KD

PWP KD

CA
M

KD
KD

KD

Zasilanie kotła olejowego

0.06 Pom. gospodarcze

Wyprowadzenie na blat stołu

Acces Point

0.04 Sala odpraw/rekreacyjne/szkoleniowe

RW/04

kocio
moc ok. 125kW

HDMI VGA

Montaż nad sufitem
HDMI VGA

RTV

TV/SAT

L07

L08/L09

RJ45
DATA RJ45

DATA RJ45

S01/S02

2x Kaseta podłogowa

2x SC
2x
USB APC HDMI VGA

DATA RJ45

2x
USB

Poręcz h=110cm
12 x 17,4
30,0

L01/L02
L03/L04

RJ45

0.07 Siłownia 8os.

DATA RJ45

Projektowana studnia kablowa SK-2

L05/L06

Przepusty wyprowadzone nad sufit podwieszany

0.05 Klatka schodowa

0.02 Kotłownia

0.03 Mag. oleju opał.

Balustrada h=110cm

okno lub sta

RG
CA

M

KD PWP

CA

M

CAM

KD

Manipulator KD

KD

SA

M

CA

CA

M

M

M

CA

CA

OPIS:

UNIA EUROPEJSKA
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LEGENDA:
gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t IP20

gniazdo 400V/16A 4P+Z p/t IP44

3

czujka dualna alarmu
SA

syrena alarmu optyczno akustyczna

KD

przycisk przyzywowy (dzwonkowy)

gniazdo dedykowane 230V/16A 2P+Z p/t IP20
DATA

gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 6

CAM

RJ45

HDMI VGA

gniazdo multimedialne HDMI/ VGA

82-300 Elbl
kom. +48 606 147 184
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl

ROP

kamera CCTV IP 1920x1080

RTV

RG
gniazdo RTV/SAT

RG/01

SKALA

E-09
1 : 100

DATA

Rzut parteru - instalacje teletechniczne
RODZAJ:

wykonawczy

NAZWA:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

ADRES:
NAZWA:

ADRES:

BRAN A:

teletechniczna

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka
14-500 Nowa Pasłęka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obręb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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2x
USB

2x SC
APC

NUMER

TYTU
RYSUNEK

gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t IP44

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

INWESTYCJA INWESTOR

Instalację okablowania strukturalnego, w pomieszczniach
biurowych, należy wykonać jako natynkową (n/t), montując
urządzenia w kanałach kablowych umożliwiających montaż osprzętu
elektroinstalacyjnego.
Należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny w systemie
ramkowym. Na etapie wykonastwa typ osprzętu przed montażem
należy uzgodnić z Inwestorem / Użytkownikiem (parametry techniczne
proponowanego producenta osprzętu nie mogą być niższe niż opisane
w projekcie).
Gniazda RJ-45 i SC/APC należy wykonać we wspólnych ramkach
z gniazdami obwodów ogólnych oraz gniazdami DATA.
Koryta kablowe obwodów elektrycznych oraz teletechnicznych
należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty
montować nie żadziej niż 1m.

RTV
DATA RJ45

TV/SAT

1.29 Pok. 2-os. zał. pod. B

1.26 Pok. 2-os. zał. pod. B

1.25 Pok. 2-os. zał. pod. B

kontaktron alarmu

RJ45

TV/SAT

2x
USB
DATA RJ45
2x
USB

RTV

Mikr.
Zm
1.23 Zaplecze socjalne 14os.

L64

1.21 Pok. 3-os. wspar. B

DATA RJ45

TV/SAT

DATA RJ45
2x
USB

1.20 Pok. 3-os. wspar. B

1.17 Pok. 2-os. wspar. C

TV/SAT

2x
USB
RTV
DATA RJ45

TV/SAT

DATA RJ45

Zm
L.

1.22 Pok. 3-os. wsparcia A

1.31 Korytarz

CA

Acces Point

2x
USB

SA

1.30 Korytarz

L38/L39

L40/L41

RTV

1.15 Pok. 2-os. wsparcia A

L42/L43

RTV

1.19 Pok. 3-os. wsparcia A

L46/L47

2x
USB

2x
USB

L50/L51

L48/L49

DATA RJ45

L52/L53

DATA RJ45

L54/L55

DATA RJ45

L62/L63

L56/L57

1.28 Pok. 2-os. zał. pod. A

DATA RJ45

2x
USB

1.18 Magazyn

1.27 Pok. 2-os. zał. pod. A
L44/L45

2x
USB

1.24 Pok. 2-os. zał. pod. A
w ladzie

2x
USB

2x
USB

1.16 Pok. 2-os. wsparcia B

DATA RJ45

L. L. L.

2x
USB

L58/L59
2x
USB

DATA RJ45

RTV

2x
USB

TV/SAT

DATA RJ45

L60/L61

M

1.1 Pok. 1-os. zał. pod. B

1.3 Pok. 1-os. zał. pod. B

L34/L35

L36/L37

RTV

TV/SAT

DATA RJ45

L32/L33

2x
USB

TV/SAT

2x
USB
DATA RJ45

RTV
DATA RJ45

L30/L31

DATA RJ45

TV/SAT

L28/L29

1.2 Pok. 1-os. zał. pod. A

RTV

1.8 SPW Serwerownia
kontaktron alarmu
DATA

11 x 17,4
30,0
Poręcz h=110cm

L26/L27

2x
USB

Szafa RACK 19" nr 3

2x
USB

L28/L29

2x
USB

1.9 Klatka schodowa

KD

1.4 Pok. 2-os. zał. pod. A

DATA RJ45

DATA RJ45

TV/SAT

KD

R-UPS2 UPS

DATA RJ45

DATA RJ45

1.6 Pok. 2-os. zał. pod. A

Manipulator

Balustrada h=110cm

2x
USB

2x
USB

2x
USB

1.7 SG Serwerownia

R-UPS1

DATA

CA

M

RTV

UPS
DATA

L22/L23

1.11 Pok. 3-os. wsparcia A

Centrala
monitorowania
opraw
Szafa RACK 19" nr 1 awaryjnych

2x
USB

Poręcz h=110cm
12 x 17,4
30,0

RTV

DATA RJ45

DATA RJ45

DATA RJ45

DATA

1.10 Pom. gospodarcze

DATA RJ45

TV/SAT

KD

1.5 Pok. 1-os. zał. pod. B

CA
M

M

2x
USB

2x
USB

M

Szafa RACK 19" nr 2

L16/L17
L18/L19

CA

KD

1.14 Pok. 3-os. wsparcia A

L20/L21

KD

L24/L25

1.12 Pok. 3-os. wspar. B

CA

1.13 Pok. 3-os. wspar. B

Manipulator

KD

CA

M

OPIS:
6x UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
z serwerowni SPW do serwerowni SG
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I. Część opisowa
1. Dane formalne
Adres inwestycji:

działki nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6. 3/16 - obręb 009
14-500 Nowa Pasłęka

Inwestor:

Morski Oddział Straży Granicznej im. Płk. Karola Bacza
80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

Jednostka projektowa:

Euro-Projekt Grzegorz Latecki
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325

2. Dane ogólne
Projektowane ciągi pieszo-jezdne (nawierzchnia bitumiczna) – etap 1
Projektowane ciągi pieszo-jezdne (nawierzchnia bitumiczna) – etap 2
Projektowane ciągi pieszo-jezdne (nawierzchnia bitumiczna) – łącznie

436,0m2
483,0m2
919,0m2

Projektowane miejsca postojowe (nawierzchnia bitumiczna) – etap 1

130,0m2

Projektowany chodnik (kostka betonowa) – etap 1
Projektowany chodnik (kostka betonowa) – etap 2
Projektowany chodnik (kostka betonowa) – łącznie

304,0m2
53,0m2
357,0m2

Wzmocnienie terenu zielonego (geokrata) – etap 1
Sumaryczna powierzchnia łączna:

1 000,0m2
2 398,0m2

Krawężniki betonowe 15x30x100cm – etap 1
Krawężniki betonowe 15x30x100cm – etap 2
Krawężniki betonowe 15x30x100cm – łącznie

125,0mb
16,0mb
141,0mb

Krawężniki najazdowe 22x20x100cm – etap 1
Krawężniki najazdowe 22x20x100cm – etap 2
Krawężniki najazdowe 22x20x100cm – łącznie

71,0mb
42,0mb
113,0mb

Obrzeża betonowe 8x30x100cm – etap 1
Obrzeża betonowe 8x30x100cm – etap 2
Obrzeża betonowe 8x30x100cm – łącznie

224,0mb
80,0mb
304,0mb

3. Podstawa opracowania
•
•
•
•
•

Umowa – zlecenie, zawarta pomiędzy Projektantem, a Inwestorem;
Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
Wizja lokalna;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami);
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4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych
i chodników dla zadania „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w Nowej
Pasłęce”.

5. Własność terenu
Działki 211/3, 211/5 (obręb 0009) stanowią własność Inwestora.
Działka 3/16 (obręb 0009) stanowi własność KOWR O/Olsztyn, 14 czerwaca 2016r. została
przekazana w trwały zarząd Inwestorowa.
Działki 211/4, 211/6 (obręb 0009), działki drogowe, stanowią własność Gminy Braniewo.

6. Opis stanu istniejącego
Działki nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16 (obręb 0009) przeznaczone pod inwestycję,
zlokalizowane są w Nowej Pasłęce. Teren objęty projektem charakteryzuje się niezróżnicowaną
wysokością. Maksymalna różnica wysokości wynosi ok. 1,5m.

7. Opis projektowanego rozwiązania
Projektowane są: ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe i chodniki umożliwiające dojazd i dojście do
projektowanych budynków.
W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy dla poduszkowców inwestycję podzielono na
dwa etapy.
• etap 1 obejmuje budowę ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe i chodniki umożliwiające
dojazd i dojście do projektowanego budynku dla załóg poduszkowców oraz tymczasowych
kontenerów biurowo-socjalnych.
• etap 2 obejmuje budowę placu manewrowego przed hangarem dla poduszkowców oraz
chodnika umożliwiające dojście do projektowanego budynku.
7.1. Roboty przygotowawcze
Na całym obszarze objętym projektem drogowym (ciągi pieszo-jezdne, parkingi, chodniki i zjazd), na
podstawie opinii geotechnicznej, należy usunąć warstwy nasypu niebudowlanego (piasek
próchniczy) do głębokości 0,68m (od projektowanego poziomu nawierzchni) pod ciągi pieszo-jezdne
i parkingi, do głębokości 0,35m (od projektowanego poziomu nawierzchni) pod chodniki oraz do
głębokości 0,24m (od projektowanego poziomu nawierzchni) pod wzmocnienie terenu.
Ciągi pieszo-jezdne i parkingi
Ze względu na występowanie warstw miękkolastycznych o IL=0,55 oraz wysokiego ustabilizowanego
(piezometrycznego) poziomu wody o 1,2m p.p.t., w celu wzmocnienia podłoża należy ułożyć
warstwę z pospółki gr. 10cm zagęszczoną mechanicznie. Założono, że istniejąca warstwa nasypu
niebudowlanego wzmocniona pospółką ma wtórny moduł odkształcenia podłoża 15MPa. W celu
weryfikacji założeń należy wykonać badanie nośności podłoża gruntowego płytą VSS.
Jeśli zmierzona wartość będzie niższa od założonej, należy wówczas ustalić inny niż w projekcie
sposób wzmocnienia w porozumieniu z Projektantem i Inwestorem.
Jeśli uzyskany parametr wtórnego modułu odkształcenia podłoża nie jest mniejszy, niż 15MPa,
należy ułożyć warstwę podłoża ulepszonego składającą się z georusztu trójosiowego z goewłókniną,
podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz georusztu
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trójosiowego. Po ułożeniu zostanie osiągnięty porządany wtórny moduł odkształcenia podłoża
o wartości 80MPa.
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć podbudowy i nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych i
parkingu.
Chodniki
W celu wzmocnienia podłoża należy ułożyć warstwę z pospółki gr. 10cm zagęszczoną mechanicznie,
a na niej georuszt trójosiowy z goewłókniną.
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć podbudowy i nawierzchnie chodników.
7.2. Zjazd
W związku z nietypowym układem działki nr 211/3, która bezpośrednio styka się z jezdnią asfaltową
na działce nr 211/6, nie można zaprojektować normowego zjazdu publicznego w obrębie pasa
drogowego – cały zjazd znajdowałby się w obrębie działki Inwestora.
Specyfika działalności obiektu (teren zamknięty, ściśle strzeżony) wyklucza przyjmowanie na miejsca
parkingowe pojazdów nieewidencjonowanych.
W związku z powyższym projektuje się zjazd w miejscu istniejącego, nawiązując nawierzchnią
asfaltową i wysokością nowej niwelety do istniejącej jezdni asfaltowej na działce drogowej 211/6.
Geometria zjazdu pozostaje bez zmian.
7.3. Projektowane ciągi pieszo-jezdne i miejsca parkingowe (nawierzchnia asfaltowa)
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu wg zestawienia:
• 4cm - warstwa ścieralna (mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 5);
• 6cm - warstwa wiążąca (mieszanka mineralno-asfaltowa o wysokim module sztywności do
warstw wiążących i podbudów AC WMS 16);
• 8cm - podbudowa zasadnicza (mieszanka mineralno-asfaltowa o wysokim module sztywności
do warstw wiążących i podbudów AC WMS 16);
• 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0÷31,5mm;
• georuszt trójosiowy;
• 20cm - podłoże ulepszone z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0÷63mm;
• georuszt trójosiowy z goewłókniną;
• wykonać badanie nośności podłoża gruntowego płytą VSS - wtórny moduł odkształcenia
podłoża ≥ 15MPa
• 10cm – podłoże ulepszone z pospółki 0÷31,5mm.
Nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego i parkingów należy ograniczyć krawężnikami betonowymi
15x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem, natomiast nawierzchnię ciągu
pieszo-jezdnego od strony Zalewu Wiślanego należy ogranicznyć krawężnikami najazdowymi
22x20x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem.
Miejsca postojowe należy ograniczyć od ciągu pieszo jezdnego krawężnikami najazdowymi
22x20x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem.
7.4. Projektowany chodnik (kostka betonowa z posypką granitową)
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej z posypką granitową wg
zestawienia:
• 6cm - kostka betonowa;
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• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
• 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie mechanicznie 0÷31,5mm;
• georuszt trójosiowy z goewłókniną;
• 10cm – podłoże ulepszone z pospółki 0÷31,5mm.
Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm.
7.5. Projektowane wzmocnienie terenu zielonego geokratą
Projektuje się wzmocnienie terenu zielonego geokratą wg zestawienia:
• 10cm - geokrata wypałniona mieszanką 2:1 ziemi roślinnej i piasku stabilizowanego
mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia Is=1,0;
• 4cm - warstwa wyrównująca, podsypka piaskowa;
• 10cm - warstwa nośna z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
mechanicznie 0÷31,5mm.

8. Odwodnienie
Odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i chodników jest prowadzone przy
pomocy zaprojektowanych spadków poprzecznych i podłużnych (wskazanych na rysunku).
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z przebudową kanalizacji deszczowej. Opis techniczny znajduje
się w oddzielnym opracowaniu branżowym.
Wody opadowe z działki nie są odprowadzane poza teren Inwestora.

9. Niwelety
Dla przebiegu niwelety ciągu pieszego A-B ustalono warunki brzegowe: rzedną na początku
projektowanej drogi wewnętrznej - nawiązanie wysokościowe do działki drogowej nr 211/6 oraz
rządną na końcu - nawiązanie do rzędnej projektowanego hangaru.
9.1. Ciąg pieszo-jezdny
Ciąg pieszo-jezdny projektuje się o szerokości 6m. Nachylenie podłużne wynosi od 0,5% do 4%.
Spadek poprzeczny wynosi 2% zapewniając odpływ wody do projektowanej kanalizacji deszczowej
lub na teren zielony w obrębie działki Inwestora.
9.2. Chodniki
Chodniki projektuje się o szerokości 2-3m. Nachylenie podłużne wynosi od 1% do 5%. Spadek
poprzeczny wynosi 1% zapewniając odpływ wody do projektowanej kanalizacji deszczowej lub na
teren zielony w obrębie działki Inwestora.
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UWAGA
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych
parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamówienia.
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania związane z funkcjonalnością,
sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie
stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo
zgodności z dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych
urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących równoważność proponowanych rozwiązań.
Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 00

CPV: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

1. Wstęp

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są ogólne przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis
zasad przedmiarowania, wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do realizacji danego zadania inwestycyjnego oraz transportu.

1.3. Zakres stosowania

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy oraz jako załącznik do umowy między Inwestorem a Wykonawcą, przy zleceniu realizacji robót
budowlanych. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania zostaną
spełnione przy zastosowaniu wykonania na podstawie doświadczenia i zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.4. Podstawowe pojęcia

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową,
wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury.
Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia ternu, budowle sportowe, cmentarze pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod urządzenia i maszyny jako odrębne pod względem technicznym części
podmiotów składających się na całość użytkową.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany
niepołączony w sposób trwały z gruntem.
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, lub stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (IN) - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych,
jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów
przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

4

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL
Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu oraz odbudowę, rozbudowę i
przebudowę obiektu budowlanego.
Remoncie - wykonanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym, polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowiących bieżącej konserwacji.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace
związane z budową np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.
Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora.
Inżynier – (kierownik projektu), techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którego
uprawnienia są szersze niż inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów polskich, posiadający odpowiednie
upoważnienia i pełnomocnictwo do działań w imieniu inwestora. Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o Inżynierze lub Kierowniku
projektu lub kierowniku inwestycji należy przez to rozumieć inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez odpowiedni organ administracyjny zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących podczas
prowadzenia budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomością - należy przez to rozumieć tytuł prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewiduje uprawnienia do
przeprowadzenia robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na prowadzenie budowy lub wykonywanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne oraz jako wytwarzane tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania
robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami technologii wykonania poszczególnych robót budowlanych lub branżowych oraz za ich
zgodność z wymogami obowiązujących norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów dokumentacji organizacyjnej:

harmonogram robót,

projekt zagospodarowania placu budowy,

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych określonych w dokumentach przetargowych i kontraktowych, siłami
własnymi oraz przy użyciu własnego sprzętu wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad i usterek z należną starannością, zgodnie
z przepisami i normami obowiązującymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miarę postępu robót oraz całkowitej po zakończeniu robót.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, terenu
wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu przyległego noszącego ślady działalności związanej z realizacją przedmiotu
kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów,
dziennik budowy i książkę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Z przekazania placu
budowy lub frontu robót Wykonawcy sporządzony zostanie protokół potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będzie
zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym
uzupełnienia/uszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
Wykonawca sporządzi propozycje rozwiązania w formie rysunkowej lub/i opisowej na własny koszt w dwóch egzemplarzach i
przedłoży je Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia.
Wszystkie uzupełnienia/uszczegółowienia dokumentacji projektowej nie powinny odbiegać od głównych założeń projektowych, co
do formy i charakteru projektowanych robót i mieścić się w określonym przedziale tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji. Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania
inwestycyjnego, do dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją projektową, a zakres robót objętych przygotowywaną
przez Wykonawcę ofertą wynika z dokumentacji projektowej. Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robót nieujętych w
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ofercie Wykonawcy czy w przedmiarze robót dostarczanym przez Inwestora, a wynikających jednoznacznie z dokumentacji
projektowej, może być egzekwowane przez Inwestora i nie podlegać odrębnej zapłacie (np. przy umowie ryczałtowej). Wykonawca
powinien upewnić się czy nie wystąpi dodatkowy zakres robót wynikający np. z technologii, poza zakresem przedstawionym w
przedmiarze robót dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku jego stwierdzenia, zobowiązany jest do wyszczególnienia
dodatkowego zakresu robót w swojej ofercie w postaci np. ryczałtu, oraz do podania uzasadnienia konieczności jego wykonania.
Wykonawca ma obowiązek weryfikacji przedmiaru robót przed złożeniem ostatecznej oferty, a w przypadku stwierdzenia braków lub
rozbieżności, złożenie do Inwestora odpowiedniego zgłoszenia lub uzgodnienia z Inwestorem sposobu przedstawienia w ofercie
zakresu robót nieujętego w przedmiarze. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej to należy przyjąć
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót lub określone w odpowiednich normach. Jeżeli została
określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki
sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości
granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto możliwą do
zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i może wpłynąć to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, a nie uzyskały wcześniej pozytywnej opinii Inspektora i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to
takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi. Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robót do stanu
odpowiadającego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom Inspektora pokrywa Wykonawca.
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania właściwego zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego przejęcia, w
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
podstawowych elementów wyposażenia placu budowy takich jak: ogrodzenie, terenu budowy wraz z bramami i furtkami, drogi
dojazdowe do magazynów i składowisk, stanowiska produkcyjne i montażowe, budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie,
urządzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorców (ochrony), wiaty i zadaszenia dla
niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne, składowiska otwarte materiałów budowlanych,
stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska
robocze, a w tym pomosty przenośne, pochylnie i podesty, przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające,
odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i sanitarnych.
Występowanie powyższych podstawowych elementów wyposażenia placu budowy uzależnione jest od rodzaju, charakteru i specyfiki
realizowanej budowy. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, odpowiednią odzież i obuwie robocze
spełniające wymogi Polskich Norm w tym zakresie, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, a także środki ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte
kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie oraz
szkolenia w zakresie bhp, które Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie.
Wykonawca powinien znać przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien spełnić podczas wykonywania procesów pracy
przy użytkowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku
na terenie budowy w trakcie realizacji robót, do uprzątnięcia terenu po zakończeniu każdego elementu robót oraz do gruntownego
sprzątania po zakończeniu robót, celem przygotowania obiektu do użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Kierownika Budowy, Inspektora lub służby bhp Inwestora o
każdym wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego występującego na terenie budowy.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokonania we własnym
zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego dla prac budowlanych będących przedmiotem kontraktu oraz opracowań projekt bezpiecznej
organizacji robót dla prac prowadzonych przez swoich pracowników.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i ustawy o ochronie środowiska
naturalnego. W okresie wykonywania robót i trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
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środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
możliwość powstania pożaru

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien:

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej;

utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Maszyny i urządzenie napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające
przed rozprzestrzenianiem się iskier.
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca
powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby. Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do
jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione
przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole
przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania
ogniska powinny być wygaszone. Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie powinien na własny
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Ograniczenie obciążenia osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążenia osi pojazdów podczas transportu materiałów i
sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na
użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogłyby być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrębie granic placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do
naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za
spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było
wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnął od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego
połączenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia,
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru.

2. Materiały i urządzenia

2.1. Źródła pochodzenia materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie prowadzenia robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia należy traktować jako elementy wzorcowe, których parametry techniczne,
wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególnie wynikające z założeń i wymagań Inwestora nie mogą ulec zmianie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym wynagrodzenia, opłaty oraz wszystkie powstałe koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie
później niż trzy tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wymagane wyniki badań
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla
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których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wszelkie materiały przechowywane na terenie budowy powinny być składowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w
planie zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach. Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być
przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony
materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych i kradzieży oraz zasad prawidłowego składowania z
uwagi na zachowanie walorów jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym.
Wszelkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, lecz przewietrzanych.
Materiały wrażliwe na działanie wód opadowych należy przechowywać w pomieszczeniach pół zamkniętych (wiatach) lub pod
zadaszeniami. Materiały takie jak kruszywa lub piasek, prefabrykaty żelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i kształtki, a także wyroby
ceramiczne i kamionkowe można przechowywać na składowiskach otwartych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez
Inwestora.
Obowiązek organizacji odpowiednich magazynów i składowisk dla materiałów budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym
związany jest wkalkulowany w ceną kontraktu i nie podlega odrębnej zapłacie.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Wykonawca zamierza zastosować w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia inne niż przewidziane w projekcie
budowlano - wykonawczym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, winien powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału bądź urządzenia celem uzyskania zgody. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub
urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym
sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

4. Transport

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.1.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

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

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji:
 projekt organizacji robót,
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 program zapewnienia jakości.

5.1.1. Projekt organizacji robót

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót budowlanych, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, które zapewnią realizację zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiającego. Projekt organizacji robót powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

5.1.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowanie

Szczegółowy harmonogram robót i finansowanie musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji wykonawczej,
specyfikacji technicznych i ustaleń z Zamawiającym. Możliwości realizacyjne Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie poszczególnych
branż i zasadniczych zadań umownych. Harmonogram może być w miarę potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót.

5.1.3. Kontrola jakości robót
5.1.3.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości,
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
PZJ powinien zawierać:

część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formą
przekazywania tych informacji Inspektorowi.

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe.

rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczególnych elementów robót

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

5.1.3.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i dokumentach kontraktowych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie
zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym.
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływał ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.1.3.3. Pobieranie próbek

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

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

5.1.3.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zatwierdzonych.

5.1.3.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.1.3.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający ich zgodność z warunkami podanymi przez Inspektora. W przypadku materiałów, dla których są
wymagane atesty, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi na jego życzenie.

5.1.4. Dokumentacja budowy
5.1.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty
powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

Datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZJ i harmonogramów robót,

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora,

Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i końcowych odbiorów robót,

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
poszczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,

Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

Inne istotne informacje o przebiegu robót
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora/Projektanta wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub z zajęciem stanowiska. Projektant ma prawo do formułowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
5.1.4.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Księgi obmiarów.

5.1.4.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zamierzenia budowlanego,

protokoły przekazania placu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń.

5.1.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Obmiar robót

6.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
powinny być wpisane do książki obmiarów i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Księga obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania wykonywanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane i/lub uzupełnienia zostaną poprawione według ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

6.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robót.

6.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

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

6.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7. Odbiór robót

7.1.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym odbiorom robót:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

odbiory okresowe w okresie gwarancji,

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót odbioru. Odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. SST Prace rozbiórkowe

CPV: 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
Uzbrojenie terenu

odłączenie przyłączy i instalacji od istniejących budynków,

odcięcie instalacji zewnętrznych od rozbieranego budynku oraz zabezpieczenie ich.
Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu

rozbiórka ogrodzenia betonowego,

rozbiórka betonowego basen zewnętrznego,

rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki),

rozbiórka nawierzchni betonowej.,

rozbiórka betonowych płyt ażurowych typu jomb.
Rozbiórka budynku Straży Granicznej

demontaż instalacji wewnętrznych, uprzednio odłączonych od zasilania,

demontaż drzwi i okien,

rozbiórka pokrycia dachu,

rozbiórka konstrukcji dachu,

rozbiórka ścian piętra,

rozbiórka schodów,

rozbiórka stropu międzykondygnacyjnego,

rozbiórka ścian parteru,

rozbiórka podłóg,

rozbiórka murów fundamentowych i fundamentów.
Rozbiórka obiektów kontenerowych.
Po zakończeniu prac rozbiórkowych należy uporządkować teren, gruz i pozostałe odpady zutylizować. Prace towarzyszące i roboty
tymczasowe według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

1.1.2. Określenia podstawowe

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

1.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Według ST 00 – Ogólna specyfikacja techniczna.

1.2. Materiały
Nie występują.

1.3. Sprzęt

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

młotami wyburzeniowymi,

młotami kującymi,

odkurzaczem przemysłowym,

samochodami do wywozu odpadów,

kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

drobnym sprzętem pomocniczym.

1.4. Transport

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności, takie jak oznakowanie pojazdów, itp. Materiały szkodliwe jak eternit powinny
być przewożone w zamkniętych opakowaniach. Należy zabezpieczyć je przed możliwością przemieszczania się w czasie transportu,
co mogłoby spowodować uszkodzenie opakowań.
Transport – wywóz azbestu
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Wywóz wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji należy wliczyć w koszty utylizacji azbestu. Wybór środków transportu
oraz metod transportu, dostosowanych do technologii wykonania elementów robót.
1.5. Wykonanie robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

1.5.1. Uzbrojenie terenu

Istniejące przyłącza i instalacje należy odłączyć od instalacji wewnętrznych budynków. Odciąć instalacje zewnętrznych od
rozbieranego budynku oraz zabezpieczyć je.

1.5.2. Elementy zagospodarowania terenu

Betonowe elementy zagospodarowania terenu rozebrać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi lub maszyn budowalnych.

1.5.3. Urządzenia i instalacje wewnętrzne

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej należy przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie
instalacje zostały odłączone od zewnętrznych sieci. Odłączenie instalacji powinien stwierdzić kierownik rozbiórki i potwierdzić wpisem
do dziennika rozbiórki. Po odłączeniu budynku od sieci należy zdemontować wszystkie urządzenia techniczne i wyposażenie sanitarne
budynków.

1.5.4. Okna i drzwi

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć z muru. Elementy ślusarskie poodcinać piłą tarczową. Po wyjęciu
okien otwory zaleca się zasklepiać deskami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

1.5.5. Ścianki działowe

Rozbiórkę ścian działowych w obiekcie rozpocząć od odbicia tynków i okładzin ściennych. Ścianki działowe należy rozbierać ręcznie
kolejno warstwami. Do prac rozbiórkowych należy wykorzystać lekkie rusztowania przestawne.
Przy usuwaniu gruzu budowlanego z rozbieranych konstrukcji, należy stosować zsuwnie pochyłe lub rynny zsypowe otwarte lub
zamknięte, umożliwiające gromadzenie gruzu budowlanego albo całych cegieł w podstawionych kontenerach.
Materiał z rozbiórki lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych sortować i składować w wydzielonym miejscu w celu
utylizacji.

1.5.6. Kominy murowane

Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając ręcznie pojedyncze cegły. Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna.

1.5.7. Pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejności należy rozebrać elementy dachu znajdujące się ponad jego poziomem – kominy, wyłazy, usunąć rury
spustowe, rynny oraz obróbki blacharskie i opuścić je na ziemię.
Pokrycie dachu wykonane jest z płyt azbestowo-cementowych. Prace obejmujące zabezpieczenie i usuwanie elementów
zawierających azbest należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest. Wykonawca zatrudniający pracowników do wykonywania prac przy zabezpieczeniu i usuwaniu elementów zawierających
azbest jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy oraz odpowiednie szkolenie w zakresie wykonywanych robót
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczenia i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Wykonawca prac polegających na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do:
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo
złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w
szczególności:
a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela
lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający
ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej.
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym
problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) ustalenia niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz
zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.
Ponadto Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu,
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia
tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
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państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Treść zgłoszenia wskazana jest w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawców posiadających
odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na
prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne.
Po wykonaniu prac rozbiórki płyt azbestowych, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości
pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych.
Dopiero po wykonaniu wyżej wymienionych czynności rozbierać elementy konstrukcyjne dachu.
Elementy dachowe wycinać i demontować ręcznie. Wycinane fragmenty transportować na ziemię linami lub przy użyciu urządzeń
mechanicznych służących do transportu materiałów z rozbiórki.
1.5.8. Strop nad parterem i schody

Rozbiórkę stropu międzykondygnacyjnego należy rozpocząć od rozbiórki biegu schodów prowadzących na strop rozbierany, a
następnie podest międzypiętrowy. Rozbiórkę biegu schodów prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej konstrukcji
nośnej płyty podestowej piętrowej i miedzypiętrowej przez podstemplowanie konstrukcji nośnej. Po rozbiórce schodów
prowadzących na strop rozbierany można przystąpić do rozbiórki stropu.
Rozbiórkę stropów drewnianych należy zacząć od usunięcia tynku i podsufitki. Następnie należy rozebrać podłogę, ślepy pułap i na
końcu belki stropowe. Elementy konstrukcji stropu drewnianego wycinać i demontować ręcznie. Wycinane fragmenty transportować
na ziemię linami lub przy użyciu dźwigu.

1.5.9. Ściany nośne nadziemia

Do rozbiórki ścian można przystąpić po upewnieniu się, że rozbiórka stropu nie naruszyła ich stateczności. Ściany nośne rozbierać
zachowując szczególną ostrożność. Rozbierać je od góry odcinkami ręcznie przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Ceramiczne
nadproża rozbijać lekkimi narzędziami mechanicznymi. Gruz usuwać na zewnątrz budynku.

1.5.10. Podłogi, fundamenty

Po zakończeniu rozbiórek elementów konstrukcyjnych części nadziemnej budynku według wyżej wymienionych faz, należy przystąpić
do rozbiórek posadzek oraz fundamentów.
Przy użyciu narzędzi mechanicznych i ręcznie rozebrać podłogę do płyty podłoża betonowego. Następnie przy użyciu narzędzi
mechanicznych rozebrać płytę betonową posadzki. W następnej kolejności wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych
odkładając urobek na odkład. Ściany fundamentowe murowane, ławy kamienne i ceglane rozbierać przy użyciu narzędzi
mechanicznych. Gruz sukcesywnie wywozić.

1.5.11. Rozbiórka obiektów kontenerowych

Obiekty kontenerowe należy zdemontować przy pomocy dźwigu, załadować na ciągniki siodłowe z platformami i przewieść w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

1.5.12. Segregacja odpadów, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce
wtórne, jak elementy metalowe i szkło. Pozostały urobek z rozbiórki budynku przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku śmieci.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych samochodami ciężarowymi samowyładowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Złom
wywieźć na składowisko złomu.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych i wywiezieniu gruzu, złomu i odpadów, uporządkować teren.

1.6. Kontrola jakości robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji
odpadów.

1.7. Obmiar robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 rozebranych posadzek,
- 1 m3 rozebranych ścian.

1.8. Odbiór robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

1.9. Podstawa płatności

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą SST:
 wyznaczenie zakresu prac,
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 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
 przeprowadzenie demontażu,
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
 załadunek odpadów,
 zabezpieczenie ładunku,
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
 utylizację odpadów.

2. SST Roboty ziemne

CPV: 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2.1. Wstęp

2.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych
występujących w obiekcie objętym kontraktem.

2.1.2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem
budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru: Is=Pd/Pds, gdzie Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
(Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: U d60/ d10,
gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

2.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
– Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
5) możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Wszelkie materiały odpadowe użyte
do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.2. Materiały

Źródła uzyskania materiałów (gruntów)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów
na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

2.3. Sprzęt

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
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wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
2.3.2. Sprzęt do robót ziemnych

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

2.4. Transport

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora
nadzoru.

2.5. Wykonanie robót

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

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

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich warstwami pospółki, klińca lub innymi właściwymi z punktu widzenia elementu
konstrukcyjnego, który będzie realizowany w danym miejscu, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

2.5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z
wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

2.6. Kontrola jakości robót

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Program zapewnienia jakości:
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakości robót:
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
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Pobieranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą,
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Dokumenty budowy:
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

2.7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

2.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

2.9. Podstawa płatności

– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie
ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
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– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiału
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na środki transportu
– przewóz na wskazaną odległość
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

2.10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.

3. SST Betonowanie konstrukcji

CPV: 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego

3.1. Wstęp

3.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem rusztowań
- wykonaniem deskowań z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu

3.1.2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00 Ogólna
Specyfikacja techniczna, a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po
literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po
literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa;
25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm,
30 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15 x 15 x 15 cm.
Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w
wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PNEN 12390-3:2009.

3.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera.
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3.2. Materiały

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskania i składowania

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

3.2.2. Składniki mieszanki betonowej
3.2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonów klasy C12/15 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5
spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o
normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N)
– 32,5 N
– 42,5 N
– 52,5 N
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R)
– 32 R
– 42,5 R
– 52,5 R
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
– zawartość alkaliów do 0,6%,
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1,
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.,
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu
ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być
użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża składów
otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być
użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

3.2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie
partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PNEN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiadać następującym wymaganiom:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:

24

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL
· dla grysów granitowych – do 16%,
· dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
– nasiąkliwość – do 1,2%,
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,1%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,2%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i
PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

3.2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3.2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– przyśpieszająco-uplastyczniających.

3.2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach
zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
– wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak
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najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i
o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się
największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia
temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C –
wytrzymałość charakterystyczna w MPa). Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PNEN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
3.2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia
materiałów.

3.3. Sprzęt

3.3.1. Wymagania ogólne

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

3.3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych

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

3.3.3. Dozowanie składników

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.

3.3.4. Mieszanie składników

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować mieszarek
wolnospadowych).

3.3.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek”
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

3.3.6. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.

3.3.7. Zagęszczanie

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

3.4. Transport

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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3.4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. Do każdej partii dostarczanego
cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-1971:2002.

3.4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i
gatunków.

3.4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu
początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak,
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki
został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

3.5. Wykonanie robót

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.

3.5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów,
sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

3.5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może
zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy
ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować
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pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać
buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości,
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 40 s.,
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
3.5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno
być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

3.5.5. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 15 MPa.

3.5.6. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

3.5.7. Rusztowania

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo
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konstrukcji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz ugięciem
i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. Całkowita rozbiórka
rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać
stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór.
3.5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca
w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
– szybkość betonowania,
– sposób zagęszczania,
– obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych
III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i
poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z
pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

3.6. Kontrola jakości robót

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna

3.6.2. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci
kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 1 próbka na zmianę roboczą,
– 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza
się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub
po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a
badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28
dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny
obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.
Badania wg PN-EN 206-1:2003
3.6.3. Kontrola deskowań i rusztowań

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z:
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym deskowań:
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm,
– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
– łączniki i złącza,
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
– efektywność stężeń,
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

3.7. Obmiar robót

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

3.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od 6 cm2.

3.8. Odbiór robót

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

3.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 3.6 niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje.

3.8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robót betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
3.8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po
upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w
pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

3.9. Podstawa płatności

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

3.9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego
zakresu robót betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
Wariant 1
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
Wariant 2
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań,
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją,
– wykonanie przerw dylatacyjnych,
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur
itp.,
– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.

3.10. Przepisy związane

Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).
Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
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– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2011 rok.
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.
- Polskie Normy

4. SST Zbrojenie

CPV:45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego

4.1. Wstęp

4.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach. Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające
na celu wykonanie robót związanych z:
– przygotowaniem zbrojenia,
– montażem zbrojenia,
– kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne żelbetowe.

4.1.2. Określenia podstawowe

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

4.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

4.2. Materiały

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

4.2.2. Stal zbrojeniowa
4.2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-IIIN, gatunku B500SP.

4.2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach:
– średnica pręta w mm pow. 8
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375

4.2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie
partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
– nazwa wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg normy,
– numer wytopu lub numer partii,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą
znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.

4.2.3. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

4.2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być
przymocowane do prętów.
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4.3. Sprzęt

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.4. Transport

Ogólne wymagania według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

4.5.1. Organizacja robót

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

4.5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z
dokumentacją projektową.

4.5.2.1. Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.5.2.2. Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

4.5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia.
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

4.5.2.4. Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia zgodnie z normą. Minimalna odległość od krzywizny
pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna
spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

4.5.3. Montaż zbrojenia
4.5.3.1. Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
– 0,075 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem
wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia
prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów
należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
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4.6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić
następujące badania:
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów
należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

4.7. Obmiar robót

Ogólne wymagania według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

4.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

4.8. Odbiór robót

4.8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.

4.8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega
odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

4.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

4.9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST,
– wykonanie badań i pomiarów,
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.

4.10. Przepisy związane

- Polskie Normy,
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. SST Montaż konstrukcji stalowej
CPV: 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

5.1. Wstęp

5.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania różnych konstrukcji
stalowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Roboty,
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których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu elementów
konstrukcji stalowej, przy założeniu, że elementy te wykonane zostaną w specjalistycznych zakładach. Roboty, których dotyczy
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

Montażem konstrukcji głównej i drugorzędowej dachu hali oraz innych elementów stalowych wchodzących w skład
projektu.

Montaż konstrukcji platform.

Montaż drobnych elementów metalowych i akcesoriów, np. balustrad i pchwytów, zadaszenie wejścia, kierownicy,
ogrodzenia metalowego, wycieraczek.

kontrolą jakości robót i materiałów.
5.1.2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

5.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
całość robót związanych z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych stalowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

5.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 00.

5.2.1. Konstrukcja dachu hangaru.

Wszystkie elementy konstrukcji głównej powinny być wykonane jako spawane z rur kwadratowych i prostokątnych ze stali
odpowiadającej normie EN 10025.

5.2.2. Materiały do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej należy stosować spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do
spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny:

Mieć zaświadczenie jakości

spełniać wymagania norm przedmiotowych

być opakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami
producenta.

5.2.3. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się: śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998. Tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997. Własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P.
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002.
Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998.
Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003.
Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009.
Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018.
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy nagłówkach.

5.2.4. Balustrady, pochwyty

Wszystkie balustrady przewidziano ze stali nierdzewnej. Balustrady o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi, wysokość
min. 110cm.

5.2.5. Kierownice

Kierownice należy wykonać z rozwiązań systemowych jak dla barier drogowych typu N2 W2. Należy zwrócić uwagę, aby kierownice
te nie posiadały ostrych elementów od strony placu manewrowego i bram do hangaru, a ich zakończenie było „wywinięte” w taki
sposób, aby uniemożliwić jego zahaczenie przez wlatujący poduszkowiec.

5.2.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe – przęsła wykonane z drutów o średnicy do 8,0 mm – druty pionowe obłożone z obydwu stron drutami
wzdłużnymi, słupy wykonane z kształtowników stalowych 60x40mm – grubość ścianek do 3,0 mm, możliwość zamocowania
wysięgników na drut kolczasty. Wysokość panelu: 2030mm, wysokość słupa: 2600mm.

5.2.7. Zadaszenie wejścia

Systemowe zadaszenie o konstrukcji metalowej i wypełnieniu z tafli szklanej.

5.3. Sprzęt

Do montażu konstrukcji głównej należy używać urządzeń podnośnikowych i rusztowań.
W normalnych okolicznościach elementy stalowe można montować tylko za pomocą narzędzi ręcznych. Do montażu jest potrzebny
szereg łatwo dostępnych narzędzi takich, jak poziomica, nożyce, wyposażenie pomiarowe i geodezyjne. Wszystkie narzędzia muszą
być systematycznie kontrolowane, czy nie są zużyte lub uszkodzone. Uszkodzone narzędzia są niebezpieczne i muszą być natychmiast
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naprawione lub wymienione. Wszystkie narzędzia elektryczne i kable elektryczne muszą być w stanie bardzo dobrym z zachowaniem
bieżących, wymaganych kontroli.
Dla ochrony użytkowników narzędzi elektrycznych w źródle zasilania musi być zainstalowany bezpiecznik.
5.4. Transport

5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być rozładowywane dźwigami. Do rozładunku mniejszych elementów można
użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia
przed odkształceniem. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować
konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia konstrukcji oraz jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na
podkładkach drewnianych z bali lub desek na rzędnej wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, w zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Wszystkie elementy stalowe konstrukcji głównej i drugorzędowej, dostarczane na budowę muszą byś dostarczane zapakowane.
Opakowanie musi chronić materiał od uszkodzeń transportowych oraz podczas załadunku i rozładunku elementów i gwarantować
minimalny czas składowania na placu budowy.
W żadnym wypadku producent elementów konstrukcji nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia materiału spowodowane
warunkami magazynowania na placu budowy lub innym miejscu. Za materiały otrzymane, odebrane i przechowywane na placu
budowy, ich przeładunek, właściwe przechowywanie i czas przechowywania odpowiada .
Elementy konstrukcji głównej i drugorzędowej należy składować pionowo nad ziemią na drewnianych krawędziakach, aby zapobiec
gromadzeniu się wody. Elementy należy przykryć przed deszczem nieprzemakalną plandeką.
Elementy konstrukcji drugorzędowej należy, aż do czasu użycia pozostawić w wiązkach. Muszą być zakryte nieprzemakalną plandeką
z możliwością wentylacji (np. od spodu).
Jeżeli czas składowania przedłuża się lub w przypadku, gdy nie ma możliwości, aby składować materiał pod przykryciem, a
zawilgocenie wiązek jest nieuniknione, należy rozpakować pudła i paczki i składować elementy z przerwami między poszczególnymi
częściami tak, aby obieg powietrza miedzy elementami był możliwy. Rekomenduje się przechowywanie wiązek w ogrzewanym
zadaszonym pomieszczeniu.
Pudła i skrzynie (z elementami montażowymi) należy składować nad ziemią, zakryte nieprzemakalną plandeką. Skrzynie powinny
pozostać zamknięte do czasu, gdy materiał będący ich zawartością będzie użyty do montażu.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera budowy.

5.5. Wykonanie robót i kontrola jakości robót
5.5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 00.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.5.2. Organizacja robót.

Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. Dodatkowo Wykonawca musi :

Opracować plan bezpieczeństwa pracy dla wykonania prac montażowych zgodny z planem bezpieczeństwa pracy budowy

Zapewnić, aby oświadczenie o sposobie montażu było zgodne z planem bezpieczeństwa pracy
Podręcznik montażowy dostarczony przez producenta hali musi być do dyspozycji na stanowisku pracy i musi być wykorzystywany w
połączeniu ze wszystkimi informacjami i dokumentacją budowlaną. Dokumentacja ta jest podstawą opracowanego przez wykonawcę
oświadczenia o sposobie montażu. Sposoby montażu muszą zapewnić:

bezpieczeństwo i stabilność montowanego obiektu,

odpowiednio dobrane wyposażenie wszystkich dźwigów i urządzeń w aspekcie bezpieczeństwa pracy,

odpowiednie przeszkolenie i posiadanie uprawnień na wykonywanie odpowiednich czynności obsługi wszystkich maszyn i
pracowników montażowych,

bezpieczeństwo warunków pracy i obsługi maszyn ,

bezpieczeństwo drogi dostępu na miejsce pracy i jego opuszczenia.
W celu ograniczenia ryzyka wypadków przy użyciu dźwigów i urządzeń podnośnikowych, należy zwrócić szczególną uwagę na:

kontrolę, wszystkich dźwigów i urządzeń podnośnikowych, ich legalizację i testowanie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

zapewnienie, że wszyscy pracownicy obsługujący dźwigi spełniają wymagania przepisów prawnych w zakresie kwalifikacji i
że mają odpowiednie uprawnienia,

zapewnienie pracy dźwigów bez przeciążenia i z dotrzymaniem ograniczeń obrotu,

zapewnienie, że obciążenie dźwigiem będzie w granicach nośności terenu, poprzez kontrolę obciążenia statycznego i
obciążenia podczas jazdy z ładunkiem ,

36

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL

zapewnienie, że w zasiągu dźwigu i podnoszonych ładunków nie będzie przewodów elektrycznych i trakcyjnych (ew. innych
źródeł niebezpieczeństwa)

kontrolę urządzeń podnośnikowych przed każdym użyciem, czy nie są uszkodzone lub nadmiernie zużyte,

kontrolę, aby nie dochodziło do nadużywania lub przeciążania urządzeń podnośnikowych,

zapewnienie, aby stalowe elementy montażowe podnoszone i zawieszone na dźwigu były należycie umocowane a ładunki
podczas podnoszenia i montażu były należycie kontrolowane,

zapewnienie, że nie dojdzie do opuszczenia dźwigu lub urządzenia podnośnikowego, zanim każdy element lub podzespół
nie będzie prawidłowo ustabilizowany i zabezpieczony odpowiednimi elementami mocującymi,

kontrolę, aby w przypadku użycia dwóch lub więcej dźwigów do podnoszenia, miały one podobne charakterystyki. Każdy
dźwig musi mieć nośność minimalnie o 25% większą, niż przypadająca na niego obliczona cześć obciążenia. Ciężar
wszystkich poszczególnych części dostarczanych przez dostawcę konstrukcji stalowej, powinien być pokazany w wykazie
materiału dostarczanym z każdą partią elementów stalowych.

Liny do podnoszenia. Należy je używać i zabezpieczyć tak, aby podczas podnoszenia nie mogły się zsuwać,
Należy zwrócić uwagę na dobór punktów podwieszenia, aby zapewnić stabilność ładunku podczas podnoszenia.
Należy prowadzić kontrolę jakości montażu, aby zapewnić, że budowana hala odpowiadać będzie dokumentacji projektowej i że
sposób montażu zapewni wymagany poziom stabilności i wytrzymałości. Stalowa konstrukcja powinna być montowana z
zachowaniem tolerancji określonych według normy EN 1090-2 dla krajów Unii Europejskiej. Wykonawca musi opracować plan
inspekcji, który musi odpowiadać konkretnym wymaganiom projektu. Plan inspekcji i prób musi zawierać:

przegląd rozmieszczenia i wymiarów wysokościowych fundamentów i śrub kotwiących,

kontrolę stanu podpór,

kontrolę połączeń gwintowych i dokręcenia,

kontrolę stanu szkieletu podstawowego,

kontrolę stanu rygli ściennych,

przegląd wymiarów geometrycznych wybudowanej konstrukcji,
kontrolę elementów połączeniowych,
Jeżeli wystąpią specjalne (dodatkowe) wymagania, jest również konieczna kontrola, aby zapewnić zgodność z tymi wymaganiami.
Montażu konstrukcji nie wolno rozpoczynać, zanim nie zostanie sprawdzone, że fundamenty spełniają wymagania kontroli jakości i i
zgodności z projektem.
Należy ściśle przestrzegać szczegółowego opisu rozmieszczenia śrub kotwiących. Należyta stabilność i trwałość konstrukcji zależy od
nośności fundamentów i prawidłowego umieszczenia i nastawienia śrub kotwiących. Rozmieszczenie śrub kotwiących należy
wykonywać za pomocą szablonu dostarczanego przez wytwórcę konstrukcji stalowej .
Metody pomiarów prac budowlanych w zakresie wymierzania budynku, wytyczenie zerowego poziomu, sieci niwelacyjnej i
rozmieszczenia fundamentów konstrukcji należy tak dobrać, aby spełniały wymagania dokładnościowe określone przez projektanta
budynku. Należy sprawdzić następujące wymiary:

Od zew. linii stali (szkieletu) hali do rzędu śrub zewnętrznych

Diagonalna (po przekątnej) odległość między grupami śrub

Odległość od centralnej osi (podpory, słupa) do rzędu śrub

Odległość między śrubami równoległymi z osiami ramy

Odległość między osiami ram

Odległość między zew. liniami stali (szkieletu) hali

Wysokości fundamentów

Wysokość wystającej części śrub kotwiących
Ogólne tolerancje muszą być zgodne z normą. Jeżeli norma nie jest dostępna – to tolerancja +/- 3,0mm może być traktowane jako
wskaźnik.

5.5.3. Montaż

Jeżeli to możliwe, należy części szkieletu głównego i drugorzędowego zestawiać wstępnie na ziemi. Ta sprawdzona metoda pracy
minimalizuje prace na wysokości, redukuje ryzyko wypadku i skraca czas montażu.
Montażu rozpocząć można, gdy:

Wykonawca opracuje projekt montażu na budowie, który musi być zgodny z dokumentami montażowymi dostarczonymi
przez producenta systemowej konstrukcji,

zostanie dostarczony udokumentowany operat geodezyjny,

prawidłowo umieszczone będą śruby kotwiące i zabetonowane tak, aby bezpiecznie mocowały konstrukcję stalową.
Montaż należy wykonywać ściśle wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta konstrukcji.
Do montażu konstrukcji można zastosować dwa sposoby „Sztuka po sztuce” - montaż poszczególnych części lub elementów następuje
jeden po drugim lub „Zestawienie podzespołów montażowych na ziemi” – gdzie części dachu, np. dźwigary, płatwie, zastrzały, pręty,
usztywnienia, belki, pręty stężające, ramiaki otworów itd. montuje się na ziemi a następnie, w postaci większych podzespołów
podnosi i mocuje do uprzednio postawionych słupów. Opis wstępnego montażu częściowego na ziemi oraz dźwigów, których należy
użyć do podnoszenia zestawu musi być podany w oświadczeniu o sposobie montażu.

5.5.4. Bezpieczeństwo i stabilność.
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Nieprawidłowy dobór kolejności operacji może spowodować niestabilność konstrukcji hali w trakcie budowy. Bezpieczny montaż
należy rozpocząć od postawienia stężonego przęsła, a przed rozpoczęciem dalszego montażu należy zainstalować i zabezpieczyć
wszystkie usztywnienia.
Aby w trakcie montażu zapobiec przewróceniu lub zawaleniu konstrukcji należy, oprócz normalnego stężenia, zabezpieczyć
montowane elementy za pomocą dodatkowego usztywnienia, tj. za pomocą lin kotwiących lub podpór. Usztywnienia tego nie wolno
usuwać przed odłączeniem od urządzenia dźwigowego, ani zanim montaż nie będzie w takiej fazie, że umożliwi ich bezpieczne
usunięcie. Wszystkie tymczasowe stężenia należy zabezpieczyć przed przypadkowym poluzowaniem.
Instrukcja montażu musi podawać zastosowanie i umieszczenie lin kotwiących. Liny należy napinać za pomocą odpowiedniego
urządzenia napinającego.
UWAGA: Zawsze należy zainstalować odpowiednie usztywnienie tymczasowe, aby zapewnić, że konstrukcja w trakcie montażu nie
zawali się. Tymczasowo użyte liny kotwiące należy montować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w dalszym montażu. Do kotwienia
używać wyłącznie lin stalowych.
5.6. Obmiar robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robót.

5.7. Odbiory robót

Odbiór elementów stalowych (profili, blach żeberkowych itp.) powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

znak wytwórcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów powinno być wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiór konstrukcji głównej, drugorzęgowej oraz podestów i barier na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że ewentualne usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie – lub w inny zgodny z normami zakładowymi.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów,

spoin,

otworów na śruby,

zgodności z projektem,

zgodności z atestem wytwórni,

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier
wpisem do dziennika budowy.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej specyfikacji i porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w normach oraz dokonać
oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie
powinny być odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić zbrojenie ponownie do odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i skuteczności robót,
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w
stosunku do ustaleń umownych,
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane elementy,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
w przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien
zawierać:

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

ocenę wyników badań,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

5.8. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 00.

5.8.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ciesielskie będzie dokonywana w następujący sposób:
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- w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót.
Rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.
5.8.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty ciesielskie obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót
pomocniczych i towarzyszących.

5.9. Przepisy związane

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów
PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i
kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 10163-2:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i
kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy grube i blachy uniwersalne
PN-EN 10163-3:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i
kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: Kształtowniki

6. SST Roboty hydroizolacyjne

CPV:45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

6.1. Wstęp

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynku.

6.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót.

6.1.3. Zakres robót objętych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych
usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie
właściwości materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań
dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

6.1.4. Określenia podstawowe i definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00 Ogólna
Specyfikacja techniczna, a także zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na
rodzaj otaczającego gruntu.

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.

6.2. Materiały

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna. Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
w częściach podziemnych i przyziemiach budynków będące materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn.
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie.
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6.2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne i
uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach i świadectwach ITB.
Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z zamówieniem, trwałości i
oznakowania opakowania.
Roboty należy wykonywać przy użyciu materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Materiały do wykonywania izolacji:
- Izolacje mineralne
- Folie w płynie
- Folia PE, PCV
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:
– papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych.
Izolacje mineralne -mineralna zaprawa uszczelniająca, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok
nie przepuszczających wody jedno lub dwuskładnikowa. Zawsze należy nakładać dwie warstwy izolacji mineralnej.
Grubość suchej warstwy powinna być zgodna z wytycznymi producenta. i wynosić od 2 do 5 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych zgrzewanych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych
zgrzewanych folii z PVC, zgrzewanych membran EPDM oraz papy termozgrzewalnej po zagruntowaniu podłoża.
Folia w płynie – (w węzłach sanitarnych)–na posadzkach, dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa z elastycznych powłok
uszczelniających o grubości 0,5 mm w wywinięciem na ściany na wysokość 20cm W kabinach prysznicowych na wszystkich ścianach.
Folia PE, PCV - Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
- kliny,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

6.3. Sprzęt

6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna. Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

6.3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego,
urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do
badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiałów
izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

6.4. Transport

6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna .
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego lub innymi.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.
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Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po
wcześniej wykonanej izolacji.
6.5. Wykonanie robót

6.5.1. Wymagania ogólne

W celu spełnienia swojej funkcji hydroizolacje muszą:
- stanowić ciągłą i szczelną powłokę,
- ściśle przylegać do izolowanego podłoża,
- nie pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń,
Hydroizolacje muszą być wykonywane w następujących warunkach:
- nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów oraz różnej klasy odporności,
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych, powinny być
uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody,
- podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością
zawilgocenia i zalania wodą.

6.5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające na nie obciążenia w celu zapewnienia prawidłowej
współpracy izolacji z podłożem. Podłoże należy dokładnie oczyścić i odpylić. Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejanie
lub powłokowe izolacje powinna być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Spadki podłoża
izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.
Gruntowany podkład powinien być suchy, a wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu
pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5oC. W przypadkach technicznie uzasadnionych
(np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej +5oC, jednak
nie niższej niż 0oC, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC.
Podłoże pod mineralną zaprawę uszczelniającą
Podłoże musi być nośne odporne na odkształcenia oraz pozbawione otwartych rys i substancji zmniejszających przyczepność. W
naroża i szczelny dylatacyjne wbudować taśmę uszczelniającą oraz narożniki uszczelniające.

6.5.3. Wykonywanie izolacji

Prace powinny być wykonywane przez autoryzowanego producenta wykonawcę, posiadającego odpowiednie przeszkolenie i
doświadczenie.
Izolacje wykonywać zgodnie z opisanymi warunkami oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru.
Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki
posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynku zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. W przypadku izolacji
będących elementem systemu roboty należy wykonywać ściśle z instrukcją producenta systemu. Zwrócić szczególną uwagę na
wykonanie obróbek i połączeń.

6.6. Kontrola jakości robót

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy:
- przygotowanie podłoża,
- szczelność izolacji.
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc, przenikania przewodów i innych elementów
przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych
izolacji, fałdowań, odspojeń, itp.)
- Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o
identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości
rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, w przypadku występowania ewentualnych uszkodzeń należy wykonać próbę wodną lub
inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych
- przy parciu wody z zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz
zgodności z projektem.

6.7. Obmiar robót

6.7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna

6.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe
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od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w
metrach.
6.8. Odbiór robót

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna

6.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast
odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.

6.8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
6.8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową oraz niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

6.8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, dokonać oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie
ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację
przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien
zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

6.8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i
przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń
wynikających z obniżonej jakości robót.
42

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.
6.9. Podstawa płatności

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna

6.9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

6.9.2. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót hydroizolacyjnych w
podziemnej części i przyziemiu budynku

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych, obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części
i przyziemiu budynku, uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m,
od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,
– przygotowanie podłoży,
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, .
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej

6.10. Przepisy związane

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Z UAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji
paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych PN-83/N-03010
Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

7. SST Roboty murarskie
CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

7.1. Wstęp

7.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu
konstrukcji murowych. Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót. Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nienarażonych na
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie zapraw,
– spajanie elementów murowych zaprawą.
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót murowych
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.

7.1.2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00 Ogólna
Specyfikacja techniczna
, a także zdefiniowanymi poniżej:
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą
murarską.
Element murowy – drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do
ułożenia elementu w murze.
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.
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Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane.
Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas
środowiska:
– klasa 1
– klasa 2
– klasa 3
– klasa 4
– klasa 5
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest zobowiązany uzyskać przy
założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczny
elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona
do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy
wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100mm.
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane osiągnięciu wymaganych
właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości wynikają z ustalonych
proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie
uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i
rozciąganą.
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na miejscu wbudowania.
7.2. Materiały

7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Według ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

7.2.2. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
– elementy murowe,
– zaprawy murarskie,
– wyroby dodatkowe,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Rodzaje elementów murowych
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:
1. Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,
– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,
– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,
– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5,
– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6.
2. Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według indywidualnych zasad:
– z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi,
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
- produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych.
3. Wielkość elementów:
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– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy murowaniu jedną ręką,
– średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane oburącz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku murarzy lub przy użyciu
sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych.
4. Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
– elementy do murowania na zwykłe spoiny,
– elementy do murowania na cienkie spoiny.
5. Zawartość otworów w elementach murowych:
– elementy grupy 1,
– elementy grupy 2,
– elementy grupy 3.
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
6. Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji):
– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną wytrzymałość na ściskanie,
a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na
ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%,
– elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania
kategorii I nie są spełnione.
7. Kształt elementów murowych:
– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne,
– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin poprzecznych,
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
8. Rolę pełnioną w konstrukcji murowej:
– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego,
– uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki.
Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej:

Wymiary i odchyłki wymiarowe
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe
charakteryzuje się dwoma parametrami:
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną),
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).

Kształt i budowa
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji
danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy
wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe - W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny
wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia
(wspornych).

Gęstość - Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są potrzebne
do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian.

Wytrzymałość na ściskanie - Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie
elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również
podanie kategorii produkcji elementów murowych.

Trwałość (mrozoodporność) - Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki
środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na:
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie,
– działanie siarczanów i chlorków.
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność, więc kategorie
odporności elementów murowych na cykle zamrażania i rozmrażania
powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie:
– kategoria F0, warunki obojętne
– kategoria F1, warunki umiarkowane,
– kategoria F2, warunki surowe.

Właściwości cieplne - W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających
wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą
być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24godzinna.
 Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć
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W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne zawilgocenie, określa się
absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie.
 Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody
Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać początkową wielkość absorpcji wody w
czasie 60 sekund.
 Reakcja na ogień
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji na ogień elementu
murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez
konieczności przeprowadzania badań ogniowych.
 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się zawartość aktywnych soli
rozpuszczalnych.
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci elementów murowych.
 Przepuszczalność pary wodnej
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy)
współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału.
 Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny)
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna
być deklarowana charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań.
Rodzaje zapraw murarskich
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na:
 Właściwości i/lub zastosowanie:
– ogólnego przeznaczenia (G),
– lekka (L),
– do cienkich spoin (T).
 Koncepcję projektowania zaprawy:
– zaprawa wg projektu,
– zaprawa wg przepisu.
 Sposób produkcji:
– zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2,
– zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104.
 Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
– zaprawa cementowa („c”),
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”),
 Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
– odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
– odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
– odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
– odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
– odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
– odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
 Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2,
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2,
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2,
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2,
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2,
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2,
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2,
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2,
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent
może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że
wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku
murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować
zaprawy niepowodujące korozji zbrojenia.
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Właściwości zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego lub plastycznego w
stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych.
Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu
produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej
decydują o jakości konstrukcji murowej. Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w
dokumentacji projektowej
A. Właściwości suchych mieszanek:
 Proporcje składników suchej mieszanki
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
 Uziarnienie wypełniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2
mm).
 Gęstość nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn. w momencie określania
proporcji składników (objętościowo lub masowo).
 Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc większość producentów
przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.
 Proporcje mieszania mieszanki z wodą
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku zapraw wytwarzanych
na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego zarobu.
B. Właściwości świeżej zaprawy:
 Konsystencja i plastyczność (rozpływ)
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej
polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosić:
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm,
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm.
 Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego określania zawartości
powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa
zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm.
 Czas zachowania właściwości roboczych
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez producenta. Wyniki
badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana.
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN 1015-9, nie powinien
być krótszy niż:
1) dla zapraw cementowych – 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,
3) dla zapraw wapiennych – 8 h.
 Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien
być krótszy niż 7 minut.
 Zawartość powietrza
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu,
to zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami
porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej
świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
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7.3. Sprzęt

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: pion murarski, łatę murarską, poziomnicę uniwersalną, łatę kierunkową,
warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik
murarski, wykrój.
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na
elementy murowe, wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych: młotek murarski, kirkę, oskard murarski, przecinak murarski, packę murarską, specjalistyczne narzędzia do
obróbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania: kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania.

7.4. Transport

Według ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi i innymi. Załadunek i wyładunek
elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki
transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów
zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami
lub zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

7.5. Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 00 Ogólna
Specyfikacja Techniczna.

7.5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania
z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

7.5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki
murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie
podano inaczej, to:
 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak,
aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,

spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,

mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,

elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,

liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:
a. w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
b. w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
c.
w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,

konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy
temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze
określonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
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w przypadku łączenia ścian z pustaków na klej należy stosować się do wytycznych podanych przez producenta pustaków i
kleju.

7.5.3. Organizacja robót murowych

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas
szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).
Kategorie wykonania robót murowych na budowie
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje się zaprawy
produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość
zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.
Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę.
Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków:
A. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.
B. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów o odpowiednim
kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów,
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we wpusty
drugiego elementu.
C. Techniki murowania na spoiny zwykłe:
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,
– murowanie na wycisk,
– murowanie na docisk.
D. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nierównomiernego osiadania,
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,
Ogólne zasady murowania ścianek działowych
Ścianki działowe należy murować na kleju o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości
powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm.
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. Należy wykonać dylatację
ścianek działowych od stropów i innych elementów konstrukcji nośnej. Dylatację wypełnić materiałem trwale plastycznym.

7.5.4. Dokumentacja robót murowych

Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– wymagań cieplnych,
– wymagań akustycznych,
– trwałości konstrukcji itp.
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w określonych warunkach
środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości
konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych
czynników.

7.5.5. Wymagania jakościowe robót murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty
murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:

Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
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– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
– w wysokości kondygnacji ±20 mm,
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.

Grubość muru

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe
niż:
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów – ±10 mm,
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

Wymiary otworów (w świetle ościeży)

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
· szerokość + 6 mm, – 3 mm,
· wysokość + 15 mm, – 10 mm.
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
· szerokość + 10 mm, – 5 mm,
· wysokość + 15 mm, – 10 mm.

Grubość spoin

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru,
a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru

7.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

7.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót murowych

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów
i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

7.6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych

Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych
murowanych.

7.6.3. Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
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– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów użytych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

7.6.4. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia
oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.

7.6.5. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania
robót murowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,
– jakości wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się
z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm;
za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie
robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku
murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych
należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości
co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach
muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót
spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny
dotyczyć:
– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością
do 10 mm,
– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością
do 1 mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy przeprowadzać przez
przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub
krawędzią muru,
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać
pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy przeprowadzać mierząc z
dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit)
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim,
łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych – należy przeprowadzać
przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
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j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej.
7.7. Obmiar robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne 00.

7.7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych

Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.
Ściany oblicza się:
– w metrach kwadratowych ich powierzchni
– w metrach sześciennych ich objętości.
Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość
ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu
następnego stropu.
Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować:
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych
nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3,
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,
Wariant I
– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,
Wariant II
– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się:
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych,
– części konstrukcji stalowych i drewnianych,
– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru uwzględnia się wymiary:
– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru,
– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle ościeżnic,
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych.
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych wymiarów w świetle
ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.
Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza się w sztukach.

7.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.

7.8.1. Odbiór częściowy

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

7.8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności
z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
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− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno
z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów murowych
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót
murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
7.8.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń
wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

7.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

7.9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

7.9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych

Wariant I
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i
ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian
nie wyższych niż 4,5 m,
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robót murowych,
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,
– wymurowanie konstrukcji murowych,
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
– zamurowanie otworów kontrolnych,
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,
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– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji
murowych,
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na
wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
Wariant II
Podstawę rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący
konstrukcje murowe.
Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania następujących robót murowych oraz prac z nimi
związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian
nie wyższych niż 4,5 m,
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robót murowych,
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,
– wymurowanie konstrukcji murowych,
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
– zamurowanie otworów kontrolnych,
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji
murowych,
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
7.10. Przepisy związane

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe.
Ustawa z dnia 16 kwietnia.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

8. SST Drewniana konstrukcja więźby dachowej
CPV: 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

8.1. Wstęp

8.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drewnianej
konstrukcji więźby dachowej dla budynku usługowego. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

Dostawę tarcicy budowlanej nasyconej na plac budowy,

pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia
inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp.,

wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i
podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),

zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.

założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,

wykonanie łacenia połaci dachowej,

czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.

54

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL
8.1.2. Określenia podstawowe

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

8.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wykonania pokryć dachowych.

8.2.1. Drewno

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa
niż:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i
zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

8.2.2. Klasy wytrzymałości drewna

System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach mechanicznych. Norma EN 338
określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w
konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas
jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². Zakwalifikowanie danej populacji drewna
do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów
metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez
populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek
drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości
średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy.
Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna
dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne
wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego
o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy
konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujących na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych,
sprężystych i gęstości drewna litego:
𝑓𝑚𝑘 - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie
𝑓𝑐𝑜𝑘 - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien
𝑓𝑐90𝑘 - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien
𝑓𝑡𝑜𝑘 - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien
𝑓𝑡90𝑘 - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien
𝑓𝑣𝑘 - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie
𝐸0𝑚𝑒𝑎𝑛 – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien
𝐸0,5 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien
𝐸90𝑚𝑒𝑎𝑛 – średni moduł sprężystości w poprzek włókien
𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 – średni moduł odkształcalności postaciowego
𝜌𝑘 – wartość charakterystyczna gęstości
𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛 – wartość średnia gęstości
Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12%
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8.2.3. Łączniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni,
pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

8.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami
PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w
aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać
wymagania podane w aprobatach technicznych.
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według
odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

8.2.5. Podstawowy materiał

Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:
1. krokwie o przekrojach 8/18 cm i 18/20cm z drewna klasy C24,
2. jętki o przekrojach 6/22 cm i 8/22cm z drewna klasy C24,
3. wymiany o przekroju 6/18 cm z drewna klasy C24,
4. murłaty o przekrojach 12/12cm i 12/20cm z drewna klasy C24,
5. łaty i kontrłaty z drewna klasy C24,
6. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie, kołki do
mocowania obróbek blacharskich.

8.3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: piła do
drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka,
elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyścienny
wyciąg budowlany.

8.4. Wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
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Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał
przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości robót. Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na
oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku
można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy
zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą
wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.
8.5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną,
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych
desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna
wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róznić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości
projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
5. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1cm w osiach
rozstawu krokwi.
6. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną
warstwą papy.

8.6. Kontrola jakości robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

8.6.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich
wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje
następujące czynności:
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,
c) kontrolę gotowej konstrukcji,
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy
przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z
dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotności drewna.

8.7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiarowa robót
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz
wycen. Jednostką obmiarową jest:
a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3 ] zużytego na tę konstrukcję drewna.
b) podsufitki – [m2 ],
c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m2 ].
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.8. Wymagania dotyczące odbioru robót
Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów
drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
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Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór
techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:
- wbudowania materiałów,
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji
8.8.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczególnych fragmentów
robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy
odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna
ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów,
- prawidłowość wykonania złączy,
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji.
W szczególności powinny być sprawdzone:
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami,
włazami dachowymi, okienkami itp.

8.8.3. Odbiór końcowy

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien
przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną obiektu i robót,
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów,
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.
Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji,
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż
jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. W razie uznania
całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i
warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

8.8.4. Podstawa płatności

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które obejmują:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,

przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą,

montaż murłaty,

przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji.

impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

zmontowanie konstrukcji,

ułożenie folii wstępnego krycia,

przybicie kontrłat,

przybicie łat,

przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych,

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań,

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy,

likwidacja stanowiska roboczego.

8.9. Podstawa płatności

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia.
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8.10. Przepisy związane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

9. SST Instalowanie stolarki

CPV: 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.

9.1. Wstęp

9.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy montaży drzwi
i okien. Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót. Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z PCV, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie następujących
czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do montażu okien i
drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych.

9.1.2. Określenia podstawowe i definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz zdefiniowanymi poniżej:
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa
się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym.
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze
budowlanym.
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie)
lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub
bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami.
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.

9.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

9.1.4. Dokumentacja montażu okien i drzwi

Montaż okien i drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji.

9.2. Materiały

9.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie
na terytorium RP, powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. Oznakowanie
powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

9.2.2. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi:
– okna i drzwi
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

9.2.2.1. Okna i drzwi
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Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 143511+A1:2010. Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi
zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów
składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających
wymianie. Wymagane jest zastosowanie drzwi bezklasowych, drzwi RC3 i drzwi RC4. Drzwi RC należy wykonać zgodnie z normą PNENV1627:2012
Stolarka okienno-drzwiowa:
Należy wybrać system okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną służący do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy
zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje wysoka izolacja
termiczna, akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze. System ten musi spełniać wszelkie wymogi dotyczące oszczędzania energii
i ochrony środowiska. System okienno-drzwiowy musi być dopasowany technologicznie i estetycznie do systemu fasady szklanej.
Cechy systemu okienno-drzwiowego
-Profile stosowane w systemie musza mieć konstrukcję minimum trzykomorową, gdzie centralną komorę stanowi komora izolacyjna
pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi.
- Wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna.
- Większość uszczelek (np. uszczelki przyszybowe i przymykowa wewnętrzna) należy montować w sposób ciągły, bez przycinania w
narożach, łącząc końce uszczelek w połowie długości górnych poprzeczek ram okien i drzwi. Można również zastosować uszczelkę
centralna w formie wulkanizowanej ramki.
- Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, pozwalające na wytrzymałe zamocowanie wypełnień, co znacznie ułatwia uzyskanie
konstrukcji antywłamaniowych.
- Uszczelki przyszybowe wewnętrzne głęboko osadzone w listwach przyszybowych, mało widoczne w widoku od strony wewnętrznej.
- Zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwalający na montaż większości dostępnych okuć zarówno
przeznaczonych dla okien aluminiowych jak i tworzywowych.
- W oknach i drzwiach systemu należy stosować zawiasy niewidoczne oraz klamki z widoczną rozetą.
- Drenaż profili należy wykonać w wersjach krytej lub widocznej z dekoracyjną zaślepką.
- Progi drzwiowe należy mocować do ościeżnicy tak, aby możliwy był ich demontaż bez konieczności odkręcania innych elementów
drzwi.
Wykończenie profili
Profile aluminiowe lakierowane proszkowo w systemie kontroli jakości Qualicoat.
Parametry techniczne okien
Przepuszczalność powietrza - klasa 4, określona zgodnie z PN-EN 12207
Odporność na obciążenia wiatrem - klasa C5/B5 przy dopuszczalnym ugięciu profili L/300 określona zgodnie z PN-EN 12210
Wodoszczelność - klasa RE1500, określona zgodnie z PN-EN 12208
Powyższe parametry techniczne muszą być określone w badaniach laboratoryjnych wykonanych przez Instytuty ITB zgodnie z
odpowiednimi normatywami w zakresie metod badawczych oraz normą wyrobu PN-EN 14351-1.
Witryny wewnętrzne
Należy zaprojektować ślusarkę wewnętrzną (witryny wewnętrzne) systemową aluminiową o konstrukcji słupowo-ryglowej. Wszystkie
składniki w tym słupy, rygle, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja termiczna, okładziny z blachy aluminiowej, elementy
przylegające do sąsiednich wykończeń powinny być zaprojektowane, jako kompletny system wg wytycznych producenta.
Konstrukcja
Konstrukcja nośna składająca się z pionowych i poziomych profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych
ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje połączeniowe bądź uszczelniające. Profile nośne, słupy oraz rygle, muszą charakteryzować
się stałą szerokością. Profile muszą być wykonane ze stopu aluminium En AW-6060 T66, powierzchnie profili pokryte powłokami
anodowymi lub powłokami proszkowymi poliestrowymi stosowanymi, jako zabezpieczenie przed korozją (według systemu kontroli
Qualicoat). Do połączenia profili muszą służyć specjalnie zaprojektowane łączniki, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń
między poszczególnymi elementami. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami statyki, a nośność połączeń
dobierać według wytycznych podanych przez producenta. Wszystkie elementy połączeniowe jak: śruby sworznie itd. muszą być
wykonane ze stali kwasoodpornej A4 zapewniającej najwyższą odporność na korozje. Elementy stalowe muszą być odizolowane od
aluminiowych materiałami nieprzewodzącymi prądu elektrycznego. Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji, niezbędne jest
wykonanie połączeń dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych witryny
spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku, do której witryna
jest zamocowana. Połączenia dylatacyjne kompensują także tolerancje wymiarowe elementów oraz niedokładności montażowe.
Szkło
Należy stosować szyby zespolone dwukomorowe, tafla zewnętrzna o grubości min. 6mm bezpieczna hartowana, wewnętrzna szyba
laminowana. Szyby należy zamocować poprzez listwy dociskowe do słupów i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypełnień należy
wykorzystywać uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe wewnętrzne należy dobrać w różnej grubości oraz o różnym
kształcie w zależności czy stosowane są dla profili słupowych czy ryglowych. Grubość uszczelek należy dobrać w zależności od grubości
zastosowanego wypełnienia.
Uszczelnienie
Uszczelnienie styków konstrukcji aluminiowej z obiektem należy wykonać przy pomocy foli z EPDM mocowanych do profili
dystansowych z wrębem uszczelkowym. Profile na słupach i ryglach muszą być tak założone, aby folia EPDM sklejona była w narożach
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„na zakład” w jednej płaszczyźnie. Właściwości, wymiary i kształty folii muszą odpowiadać przewidywanemu zastosowaniu.
Właściwości sprężyste folii EPDM muszą być zachowane w przewidywanym zakresie temperatur. Uszczelnienia konstrukcji należy
dokonać według zaleceń producenta systemu. System witryny:
- nie dopuszcza się kondensacji pary wodnej na powierzchni ścian, a w ich wewnętrznych warstwach
- nie powinien nastąpić wzrost zawilgocenia w okresie rocznym;
- połączenia ściany powinny być uszczelnione w płaszczyźnie paroizolacji w sposób uniemożliwiający przenikanie pary wodnej,
zawilgocenie konstrukcji i izolacji termicznej ściany.
Wymagania techniczno-użytkowe
- Izolacyjność termiczną przekrojów Uf należy obliczać wg normy EN ISO 10077 lub wykorzystywać wartości Uf zamieszczone w
aktualnych raportach z badań.
- Przepuszczalność powietrza – min. A4 (norma: EN 12152).
- Wodoszczelność – min. RE 7 (norma: EN 12154).
- Odporność na uderzenie – klasa I5 (norma: EN 14019).
- Odporność na obciążenie poziome – w pomieszczeniach użyteczności publicznej 1000 N/m
- System witryn musi posiadać znak CE oraz Aprobatę techniczną.
- Producent musi posiadać Atest Higieniczny PZH na produkty stosowane w systemie, poświadczający o przeznaczeniu produktu w
budownictwie użyteczności publicznej.
- Producent musi posiadać certyfikat ISO,
Fasada szklana
Fasady zewnętrzne w systemie fasad aluminiowych słupowo-ryglowych. Wybrany system fasady musi charakteryzować się
wytrzymałą konstrukcją, funkcjonalnością i spełniać założenia architektoniczne elewacji obiektu. Ściany przeszklone powinny
charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, zgodnie z Dyrektywą Wspólnot Europejskich nr 89/106/EEC, aby obiekty z
ich zastosowaniem spełniały wymagania podstawowe takie jak:
- nośność i stateczność,
- bezpieczeństwo pożarowe,
- higiena, zdrowie i środowisko,
- bezpieczeństwo użytkowania,
- ochrona przed hałasem,
- oszczędność energii i izolacyjność termiczna.
W witrynie elewacji wschodniej, przy klatce schodowej należy zamontować okna oddymiające oraz napowietrzające.
Konstrukcja
Konstrukcja nośna składająca się z pionowych i poziomych profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych
ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje połączeniowe bądź uszczelniające. Ważna cechą jest możliwość montażu konstrukcji
zarówno w klasycznym układzie słup (pion) – rygiel (poziom), jak i w układzie rygiel (pion) – rygiel (poziom), co pozwala na
optymalizację zużycia materiałów. Profile nośne zlicowane od strony wewnętrznej muszą charakteryzować się stałą szerokością.
Zewnętrzną stronę fasady stanowią listwy dociskowe podtrzymujące szyby oraz listwy maskujące o dowolnym kształcie. Ścianę należy
połączyć z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności. Do połączenia profili muszą służyć
specjalnie zaprojektowane łączniki, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń między poszczególnymi elementami. Wszystkie
połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami statyki, a nośność połączeń dobierać według wytycznych podanych przez
producenta. Wszystkie łączniki wykonane ze stali kwasoodpornej A4 zapewniające najwyższą odporność na korozje. Elementy
stalowe muszą być odizolowane od aluminiowych materiałami nieprzewodzącymi prądu elektrycznego. Dla zapewnienia prawidłowej
pracy konstrukcji, wykonać połączenia dylatacyjne, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych
fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku, do której
fasada jest zamocowana. Połączenia dylatacyjne kompensują także tolerancje wymiarowe elementów oraz niedokładności
montażowe. Pionowe połączenia dylatacyjne należy realizować za pomocą słupów połówkowych lub też z wykorzystaniem połączenia
słup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne słupa należy wykonać przy
użyciu łącznika słup-słup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wsporników kotwiących ścianę do konstrukcji budynku. Prawidłowy
drenaż i wentylację fasady należy uzyskać dzięki zastosowaniu połączenia nakładkowego pomiędzy słupem i ryglem umożliwiającego
kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrębów szybowych oraz wykonanie otworów wentylacyjno-drenażowych w listwach
dociskowych i maskujących.
Szkło
W częściach przeziernych należy stosować szyby zespolone dwukomorowe, tafla zewnętrzna o grubości min. 6 mm bezpieczna
hartowana, tafla wewnętrzna laminowana Szyby należy zamocować poprzez listwy dociskowe do słupów i rygli. Do uszczelnienia szyb
lub wypełnień należy wykorzystywać uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe wewnętrzne należy dobrać w różnej
grubości oraz o różnym kształcie w zależności czy stosowane są dla profili słupowych czy ryglowych. Grubość uszczelek należy dobrać
w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia.
Uszczelnienie
Uszczelnienie styków konstrukcji aluminiowej z obiektem należy wykonać przy pomocy foli z EPDM mocowanych do profili
dystansowych z wrębem uszczelkowym. Profile na słupach i ryglach muszą być tak założone, aby folia EPDM sklejona była w narożach
„na zakład” w jednej płaszczyźnie. Właściwości, wymiary i kształty folii muszą odpowiadać przewidywanemu zastosowaniu.
Właściwości sprężyste folii EPDM muszą być zachowane w przewidywanym zakresie temperatur. Uszczelnienia konstrukcji należy
dokonać według zaleceń producenta systemu.
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System fasadowy musi zapewnić, aby ściana osłonowa spełniała wymagania przepuszczalności pary wodnej:
- nie dopuszcza się kondensacji pary wodnej na powierzchni ścian od strony pomieszczenia, a w ich wewnętrznych warstwach nie
powinien nastąpić wzrost zawilgocenia w okresie rocznym;
- w celu niedopuszczenia do kondensacji pary wodnej na powierzchni, należy stosować ściany o współczynnikach przenikania ciepła
"U" zapewniających utrzymanie temperatury na powierzchni powyżej punktu rosy;
- w wewnętrznych warstwach ścian dopuszcza się kondensację pary wodnej (tylko w takiej ilości, która nie spowoduje trwałej zmiany
właściwości cieplnych i technicznych ściany);
- połączenia ściany od strony wewnętrznej powinny być uszczelnione w płaszczyźnie paroizolacji w sposób uniemożliwiający
przenikanie pary wodnej, zawilgocenie konstrukcji i izolacji termicznej ściany.
Wymagania techniczne
- Profile aluminiowe wykonane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW 6063 (AlMgSi 05 F22), grubość ścianek
profili nośnych nie mniejsza niż 2 mm, wszystkie profile zabezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub
poliestrowymi powłokami proszkowymi wg systemu kontroli jakości QUALICOAT – dla części basenowej należy zastosować powłoki
przystosowane do użytkowania w środowisku agresywnym.
- Przepuszczalność powietrza – min. AE 1050 Pa (norma: EN 12152).
- Wodoszczelność – min. RE 1200 (norma: EN 12154).
- Odporność na obciążenia wiatrem – min. 2,7 kN/m2 (norma: EN 13116).
- Odporność na uderzenie – klasa I5/E5 (norma: EN 14019).
- Odporność na obciążenie poziome – w pomieszczeniach użyteczności publicznej 1000 N/m
- Metalowe części ścian osłonowych muszą być połączone mechanicznie z konstrukcją budynku w celu zapewnienia
ekwipotencjalnego połączenia z obwodem uziemiającym budynek.
- System fasady musi posiadać znak CE oraz Aprobatę techniczną.
- Producent musi posiadać Atest Higieniczny PZH na produkty stosowane w systemie, poświadczający o przeznaczeniu produktu w
budownictwie użyteczności publicznej.
- Producent musi posiadać certyfikat ISO.
9.2.2.2. Inne wyroby i materiały

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:
· elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu:
– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,
· elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,
· elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. Elementy mocujące
powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

9.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane
w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi powinien się
kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia
materiałów.

9.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie
z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Okna i drzwi z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe
kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej
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+35°C. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w
pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać
na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać
w odległości co najmniej 1,0m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.
9.3. Sprzęt

9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

9.3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi

Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i
sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż okien i drzwi. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

9.4. Transport

9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

9.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi. Wymagania dotyczące środków
transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi
w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny
być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

9.4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu

Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi
pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć
zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.

9.4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku
oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.

9.5. Wykonanie robót

9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

9.5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi

Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości robót
mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać
przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,
– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

9.5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi

▪ Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:
- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna / drzwi pod wpływem temperatury,
wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi,
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
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Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe.
Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu:
- Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem
łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
- Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania
okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
- Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu,
kamienia naturalnego itp.
- Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.
- Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.
- W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej
kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. _ Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy
użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych.
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą:
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej
oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać
zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii uszczelniających, kitów trwale
elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w
szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność
uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia
dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne
z otaczającymi je materiałami. Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia
okna z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki
stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje
chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede
wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki
należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy
ościeżnicy. Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie
było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie
może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
Parapety wewnętrzne
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z uwzględnieniem
uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie
dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy.
9.6. Kontrola jakości

9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

9.6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz
przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.

9.6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,
– rodzaj ościeży oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),
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– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz
w niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

9.6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, – stan opakowań (oryginalność,
szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów uszczelniających.

9.6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny
polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeżnicy,
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami
mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
ościeżnicy,
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych,
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien
i/lub drzwi w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
– jakości robót montażowych.
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno
przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie,
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm
przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez
zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi i prawidłowości regulacji okuć – zamknięte skrzydło powinno przylegać
równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami.
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

9.7. Obmiar robót

9.7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

9.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle
zakrywanych otworów.

9.8. Odbiór robót

9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

9.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w
trakcie montażu okien i drzwi. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny
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można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające
zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9.8.3. Odbiór częściowy

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

9.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
9.8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

9.8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
− protokoły odbiorów częściowych,
− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonać oceny wizualnej.
Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub
drzwi nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót
montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają funkcjonalności i trwałości okien i
drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w
stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu wadliwie wbudowanych
okien i/lub drzwi zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów
odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9.8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po użytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po
upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i
zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości
robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanych
oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9.9. Podstawa płatności

9.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
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9.9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi balkonowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi

Kwota obejmująca montaż okien i/lub drzwi uwzględnia koszty wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi
związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od
wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej
połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi
– regulację skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.10. Przepisy związane

1. PN-EN 107:2002 Metody badań okien – Badania mechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.
3. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

10. SST Roboty pokrywcze

CPV: 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

10.1. Wstęp

10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz
z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi, związanych z realizacją zadania.

10.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 7.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót pokryć
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi ujętych w pkt.7.1.3.

10.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót branży budowlanej i architektonicznej w zakresie prac docieplenia
stropodachu zgodnie z załączoną Dokumentacją Projektową. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
1) Przygotowanie powierzchni,
2) Docieplenie stropodachu; - wariant I
a) papa podkładowa
b) ułożenie płyt styropapy EPS 200
c) pokrycie papą termozgrzewalną podkładową
d) pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową
3) Docieplenie dachu
a) deskowanie z płyt OSB3 gr 25mm
b) wełna mineralna szklana gr 25 cm
c) folia paroizolacyjna
d) sufit podwieszony na stelażu aluminiowym 2xpłyta GK gr 15mm
4) Docieplenie stropodachu: - wariant II
a) papa podkładowa
b) ułożenie płyt ze styropianu EPS 200
c) ułożenie warstwy izolacyjnej z folii
d) wykonanie wylewki betonowej – beton wodoszczelny
e) folia izolacyjna w płynie
f) płytki gresowe położone na klej elastyczny samorozpływny
g) fugowanie płytek- fuga nienasiąkliwa, mrozoodporna,
5) Wykończenie stropodachu
a) wykonanie obróbek
b) montaż rynien i rur spustowych, wpustów wewnętrznych i przelewów awaryjnych
10.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST, SST
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.

10.2. Materiały

10.2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wykonania pokryć dachowych.

10.2.2. Charakterystyka materiałów:

Styropapa jednostronnie laminowana - papą asfaltową podkładową na welonie z włókna szklanego. Wytrzymałość na ściskanie cs/10/
100kpa, wytrzymałość na zginanie BS 150kpa.
Wylewka betonowa C12/15
Zaprawa klejowa - do klejenia płyt styropapy jednostronnie laminowanej, dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi
wydawanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Zaprawa powinna cechować się wysoką przyczepnością, wysoką
paroprzepuszczalnością, odpornością na działanie wody, małym skurczem i niską nasiąkliwością, wysoką mrozoodpornością.
Papa termozgrzewalna – odpowiednia do zgrzewania z warstwą papy znajdującej się na styropapie dwustronnie laminowanej; papa
przeznaczona do stosowania na stropodachach. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z
włókniny poliestrowej, o grama turze 250 g/m2, grubości 4,5 ±0,5 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na temp. w ciągu
2 godzin 100°C, giętkość -25/30. . Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS, grubości 5,0 ±0,5 mm, na
osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii
o szerokości ok. 120 mm, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

10.3. Sprzęt

10.3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

10.3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego pływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

10.4. Transport
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10.4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

10.4.2. Transport materiałów

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do pokryć
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzega zasad
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu
należy wykorzysta materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki
poliuretanowej.

10.5. Wykonywanie robót
10.5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca powinien uzgodnić z nadzorem harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace
wzmacniające oraz sposób i tryb prowadzenia niezbędnych czynności badawczych w ramach kontroli jakości prowadzonych prac.

10.5.2. Wymagania szczegółowe

1. Podłoże należy oczyścić z luźnych elementów, aby podłoże było wolne od kurzu, pyłu, oleju, mchów i łuszczących się wypraw.
2. Do ocieplenia stropodachu należy zastosować:
 styropapę dwustronnie laminowaną o grubości 20cm. Dodatkowo Styropapę mocować na kołki Należy stosować się do
zaleceń producenta materiałów,
 styropian o gr. 20cmEPS200, należy mocować na klej nakładany grzebieniowo na zimno. Styropian który należy przykryć
zgrzewaną folią PVC oraz wykonać wylewkę z betonu C12/15.
3. Styropapę należy pokryć dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (podkładową i nawierzchniową).
4. Wylewkę poryć dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (podkładową i nawierzchniową).
5. Wykonać montaż instalacji odgromowej.
6. Dokonać montażu rur spustowych ,rynien, wpustów, przelewów oraz wyłazu dachowego
7. Na krawędziach stropodachu nad ścianami wykonać obróbki blacharskie.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac, przeprowadzić domiar na miejscu budowy.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Elementy konstrukcji dachu powinny posiadać oprócz wymaganych parametrów wytrzymałościowych powinny się cechować również
wysoką estetyką wykonania zewnętrznego.

10.6. Kontrola jakości

10.6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

10.6.2. Wymagania szczegółowe - kontrola wykonania pokryć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
Przy kontroli pokrycia papą należy dokonać następującej oceny:
a) Ocena przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, pęcherzy stwarzających możliwość powstania
zastoisk wodnych.
b) Ocena powierzchni pokrycia pod kątem braku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych i pęknięć.
c) Ocena zakładów poszczególnych arkuszy papy pod kątem dokładności sklejenia i kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem połaci
dachowej.
d) Ocena powierzchni pokrycia pod kątem równomiernego rozłożenia warstwy posypki, chroniącej pokrycie przed przyspieszonym
starzeniem w wyniku działania czynników atmosferycznych.
e) Ocena powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia robót wykończeniowych elementów
ponaddachowych.
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonania pokryć papowych podaje norma PN-80/B-10240.

10.7. Obmiar robót

10.7.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

10.7.2. Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót – Krycie dachu i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

10.7.3. Ilość robót
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Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10.8. Odbiór robót

10.8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Odbiór robót pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi powinien się odbyć przed
wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych zgodności wykonania z dokumentacją projektową niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera.

10.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed
rozpoczęciem następnego etapu. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia
połaci dachowych. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

10.8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

10.9. Podstawa płatności
10.9.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

10.9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w niniejszej SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje następujące prace zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– oczyszczenie podkładu,
– pokrycie dachu,
– przygotowanie obróbek blacharskich,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– przygotowanie rynien i rur spustowych,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.

10.10. Przepisy związane
10.10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

10.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB – Warszawa 2004 r.

11. SST Wykonanie obróbek blacharskich

CPV: 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

11.1. Wstęp
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11.1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich
oraz rynien z rurami spustowymi. Obejmujące w szczególności wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny wykonania
poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw
określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczące sprzętu
niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiałów.
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnych
robót związanych z realizacją pokrycia dachów blachą wraz z obróbkami blacharskimi, przelewami awaryjnymi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie odbioru obróbek
blacharskich oraz rynien z rurami spustowymi.

11.1.2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

11.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST, SST
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.

11.2. Materiały

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

11.2.1. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7012 gr. 0,55mm
wykorzystanej jako część instalacji odgromowej.
Obróbki blacharskie na krawędzi dachu z rynną oraz przy koszach zlewowych należy wykonać z blachy stalowej powlekanej PVC o
sumarycznej grubości 1,2mm w kolorze RAL7012.

11.2.2. Rynny

W celu odprowadzenia wody z projektowanych pawilonów handlowych projektuje się wprowadzenie rynien przy krawędziach
zewnętrznych połaci dachów. Rynny o przekroju prostokątnym 150x90mm (szer.x wys.) ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym,
RAL 7012, gr. min. 0,55mm należy mocować na systemowych hakach doczołowych ze stali ocynkowanej w rozstawie max. 50cm. Rury
spustowe o przekroju kwadratowym 100x100mm, gr. min. 0,55mm ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym, RAL 7012.
Kosze zlewowe z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 40x40x30cm (szer.x wys. xgłęb.) z podłączeniem do rury spustowej o
przekroju kwadratowym.

11.2.3. Przelewy awaryjne

Systemowe stalowe przelewy w formie tzw. „rzygaczy”.

11.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

11.3.1. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.

11.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

11.5. Wykonywanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

11.5.1. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

11.5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w płycie warstwowej ściennej powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury odprowadzającej na głębokość kielicha
Uszczelnienia
Wszystkie połączenie blach wykonać przy pomocy systemowych uszczelek.
Wszystkie przebicia przez konstrukcję blachy zabezpieczyć uszczelkami.
Wszelkie przebicia paroizolacji należy uszczelnić.
Elementy konstrukcji dachu powinny posiadać oprócz wymaganych parametrów wytrzymałościowych powinny się cechować również
wysoką estetyką wykonania zewnętrznego.
Wody opadowe należy odprowadzać poprzez system rynien i rur spustowych zewnętrznych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.
11.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

11.7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna

11.7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

11.8. Odbiór robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

11.8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:






Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

11.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
11.8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

11.8.2.2. Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.

11.8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót obróbek
blacharskich.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna

11.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna

11.9.1. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

11.9.2. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

11.10. Przepisy związane
PN-61/B-10245
odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

12. SST Docieplenie ścian
CPV: 45320000-9 – Roboty izolacyjne

12.1. Wstęp

12.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia ścian,
związanych z realizacją zadania.

12.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 9.1.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
docieplenia ścian przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót docieplenia ścian ujętych w pkt.9.1.1.3.

12.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót branży budowlanej i architektonicznej w zakresie prac docieplenia ścian
zgodnie z załączoną Dokumentacją Projektową. Oferent uwzględni wszelkie koszty oraz załatwienie formalności dotyczących budowy.
Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
1.
Przygotowanie powierzchni
b) zabezpieczenie okien folią malarską
c) oczyszczenie podłoża
2.
Docieplenie metodą lekką-mokrą
a) Gruntowanie podłoża
b) Montaż listwy cokołowej,
c) Nałożenie zaprawy do ochrony narożników wypukłych prostych,
d) Ułożenie i mocowanie płyt styropianu XPS na cokole,
e) Ułożenie i mocowanie płyt styropianu EPS 100 na ścianach,
f) Zatapianie siatki na dociepleniu ze styropianu,
g) Ułożenie i mocowanie płyt wełny mineralnej na cokole,
h) Ułożenie i mocowanie płyt wełny mineralnej na ścianie,
i) Zatapianie siatki na dociepleniu z wełny mineralnej,
3.
Wykończenie ścian
a) wykonanie wyprawy z tynku na powierzchniach docieplenia ściany i ościeży,
b) wykonanie warstwy elewacyjnej zewnętrznej z blachy tytanowo- aluminiowej grubości 0,7 mm na rąbek
c) malowanie ścian farbą elewacyjną
d) oczyszczenie i zmycie podłoża okien , drzwi i innych zbrudzonych elemntów.

12.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- wykonanie warstwy elewacyjnej zewnętrznej z blachy tytanowo- aluminiowej grubości 0,7 mm na rąbek
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające ognia
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub
zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartoci współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku
i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej.
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią
warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile
i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni
Membrana paroprzepuszczalna -trójwarstwowa membrana o gramaturze 135g/m2
Blacha- blacha tytanowo – aluminiową o grubości 0,7 mm Stop CAA45 zgodnie z PN-EN 507:2002 Blacha musi posiadać współczynnik
Brooft1
Zaczepy - Zaczepy stałe i przesuwne wykonane ze stali nierdzewnej
12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST, SST
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.

12.2. Materiały

12.2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

12.2.2. Charakterystyka materiałów

- Styropian fasadowy EPS 100 – przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń.
Charakteryzując się dobrą izolacja termiczną, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK , λ=0,036 W/mK
λ=0,035 W/mK
- Styrodur – przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń. Charakteryzując się dobrą izolacja
termiczną, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK lub lepszy.
- Płyty z wełny mineralnej - przeznaczona do systemów ociepleń na zewnątrz budynku; przed montażem ocieplenia należy
przygotować podłoże wg zaleceń producenta; stosować kompletny system do montażu wełny od jednego producenta; grubość
warstwy λ=0,040 W/mK , λ=0,036 W/mK λ=0,035 W/mK
- Płyty z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej gr. 100mm o współczynniku λ=0,022 [W/mK] NRO B-s1,d0 z dwustronną
warstwą blachy – przeznaczone do ocieplenia ścian zewnętrznych i mocowanych do muru lub na stelażu. Płyty warstwowe
wykończone z obu stron blachą gr. 0,5mm, powlekane ogniowo cynkiem o powłoce dla kategorii środowiska C5. Profilacja blachy
okładziny zewnętrznej typu micro, . Kolor na zewnątrz: RAL7035, kolor wewnątrz: biały RAL 9010. Płyta z ukrytymi zamkami.
- Folia kubełkowa – folia wykonana z polietylenu o dużej gęstości HDPE, charakteryzująca się odpornością na wodę, grzyby i bakterie,
wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
- Zaprawa klejowa - do klejenia płyt styropianowych/ styroduru/ płyt lamelowych z wełny mineralnej oraz wklejania warstwy zbrojącej
należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydawanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia, struktury i konsystencji ciekłą
kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem nawet, jeżeli istnieje wymóg
technologiczny dodawania cementu. Zaprawa powinna cechować się wysoką przyczepnością do styropianu, wysoką
paroprzepuszczalnością, odpornością na działanie wody, małym skurczem i niską nasiąkliwością, wysoką mrozoodpornością.
- Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe ze stali nierdzewnej, aluminium .
- Tkanina do zbrojenia warstwy ochronnej – do wykonania warstwy ochronnej na styropianie należy użyć tkanin z włókna szklanego,
zaimpregnowanych alkalioodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, o gramaturze min. 145 g/m2.
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 Tynk silikonowy – cienkowarstwowy tynk elewacyjny. Tynk powinien mieć właściwości samoczyszczące oraz musi być odporny na
warunki atmosferyczne. Tynk musi być nisko nasiąkliwy i wysoce paroprzepuszczalny oraz odporny na rozwój mikroorganizmów.
- Tynk mozaikowy - przeznaczona do systemów ociepleń na bazie styroduru/ płyt lamelowych z wełny mineralnej; przed nałożeniem
zaprawy należy przygotować podłoże wg zaleceń producenta; przeznaczona do stosowania na zewnątrz, odporna na działanie
czynników atmosferycznych, wodoodporna.
- Blachy tytanowo- aluminiowej grubości 0,7 mm na rąbek – przeznaczona do zamontowania na warstwie wełny mineralnej. Blachę
należy zamontować z zastosowaniem łączników mocujących ( kołków rozporowych) oraz zaczepów mocujących. Łączniki należy
montować zgodnie z instrukcją montażu blachy zalecana przez producenta blachy, należy zwrócić uwagę na łączenie blach w
narożach, gdzie należy zagęszczać liczbę łączników, oraz na zakładach.
- Farba silikonowa –przeznaczona do stosowania na elewacjach, o niskiej nasiąkliwości, paroprzepuszczalna, odporna na rozwój
mikroorganizmów, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, hydrofobowa.
- Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np.
ościeżnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni
BSO,
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych,
połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
montażu z BSO.
- membrana paroprzepuszczalna -trójwarstwowa membrana o gramaturze 135g/m2
- zaczepy - Zaczepy stałe i przesuwne wykonane ze stali nierdzewnej
12.2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

12.2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz
odpowiednią Aprobatą Techniczną.
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

12.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna. Roboty można wykonywać przy użyciu
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt do wykonywania BSO
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót
elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów
budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania
i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiały,
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Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków
termoizolacyjnych),
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
12.4. Transport

12.4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

12.4.2. Transport materiałów

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym,
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki,
wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzega zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzysta materiały wyściółkowe,
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

12.5. Wykonywanie robót
12.5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna. Wykonawca powinien uzgodnić z nadzorem
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace wzmacniające oraz sposób i tryb
prowadzenia niezbędnych czynności badawczych w ramach kontroli jakości prowadzonych prac.

12.5.2. Wymagania szczegółowe

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, przeprowadzić domiar na miejscu budowy.

12.5.2.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu
mostków termicznych,
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

12.5.2.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości
i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności
podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni
podłoża na obiekcie.
Dla mocowania bezpośredniego płyt warstwowych do ścian murowanych konieczne jest utrzymanie wymiaru pionowego ściany oraz
wymiaru poziomego ściany. W przypadku zajścia takiej konieczności dopuszcza się montaż płyt warstwowych na listwach o grubości
5 cm. Płyty muszą być zamontowane w sposób szczelny.

12.5.2.3. Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
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– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej
oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
12.5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych
(najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma
na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm).
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub
– w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą.
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest
od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i
połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki
zbrojącej.
4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchni płyt izolacji
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię
warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku
zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem
farby. Po wyschnięciu tynku cem.-wap. pokryć go farbą silikonową. Cokół należy pokryć tynkiem mozaikowym.

12.5.3. Wykonanie ocieplenia ścian w gruncie

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, w szczególności dotyczących dopuszczalnych warunków
atmosferycznych.
 Uzupełnienie braków zaprawy lub cegieł oraz wyrównanie nierówności
 Pokrycie ścian mineralną masą uszczelniającą
W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże, aby było nośne, czyste, odpylone, odtłuszczone, pozbawione luźnych cząstek jak
i innych substancji zmniejszających przyczepność i gipsu. Wystające oraz ostre krawędzie należy usunąć. Zaprawę nakładać
warstwami, krzyżowo, zawsze na wilgotną warstwę poprzednią. Przerwa między nakładaniem kolejnych warstw nie większa niż 12
godzin. Prace prowadzone w temp 02 +5 do +25 stopni C. Powłokę należy przez 3 dni pielęgnować poprzez nawilżanie i zabezpieczenie
przed przeciągami, deszczem i nasłonecznieniem. Izolację mineralną przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Po uzyskaniu
wymaganej konsystencji nakładać masę ręcznie przy pomocy kielni gładkiej lub przyrządu do wygładzania. Masę uszczelniającą można
również nałożyć metodą natrysku przy użyciu przeznaczonego do tego sprzętu, o ile producent dopuszcza tę metodę układania masy.
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Podczas aplikacji należy cały czas kontrolować grubość nakładanej warstwy izolacji. Masę nakładać minimum dwukrotnie, przy czym
pierwsza warstwa zawsze nakładana pędzlem. Łączna grubość 2-3mm.
 Ułożenie płyt styropianu XPS lub wełny mineralnej
gr. 10 cm o współczynniku min. =0,035 W/mK (wełnę mineralną w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego). Płyty izolacyjne należy
układać przy użyciu zaprawy klejowej do klejenia styropianu, z zachowaniem zasad unikania szczelin pomiędzy poszczególnymi
arkuszami styroduru. Ewentualne szczeliny należy wypełnić pianką poliuretanową do ociepleń. W żadnym wypadku szczelin nie wolno
wypełniać zaprawą klejową lub zbrojącą. W przypadku, gdy ze względu na nierówności ściany powstanie przestrzeń między ścianą na
styrodurem, należy ją wypełnić keramzytem i płyty styroduru ułożyć w pewnym oddaleniu od ściany tak, aby tworzyły jedną
płaszczyznę. Płytę styroduru należy również ułożyć w strefie cokołowej ponad poziomem gruntu.
 Ułożenie folii kubełkowej
Do mocowania folii na styropianie można użyć kołków szybkiego montażu. Łączniki należy wbijać w górny płaski pas folii lub płaską
przestrzeń między wytłoczeniami. Należy uważać, aby przy montażu nie uszkodzić wytłoczeń folii. Aby uzyskać szczelne połączenie
między arkuszami folii należy użyć taśmy z kauczuku butylowego. Folie należy montować wytłoczeniami w stronę muru.
12.5.4. Ułożenie płyt z rdzeniem ze styropianu pokrytego dwustronnie blachą

Ułożenie płyt gr. 10 cm o współczynniku min. λ=0,022 W/mK ( płyty stanowiące obudowę hangaru na poduszkowce).tj. płyt
warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej gr. 100mm o współczynniku λ=0,022 [W/mK] NRO B-s1,d0. Płyty
warstwowe wykończone z obu stron blachą gr. 0,5mm, powlekane ogniowo cynkiem o powłoce dla kategorii środowiska C5.
Profilacja blachy okładziny zewnętrznej typu micro. Kolor na zewnątrz: RAL7035, kolor wewnątrz: biały RAL 9010. Płyta z ukrytymi
zamkami. Płyty izolacyjne z dwustronną warstwą blachy należy mocować przy pomocy łączników metalowych do konstrukcji
murowanej ścian hali oraz do słupów żelbetowych. Po zamontowaniu płyty muszą stanowić szczelną warstwę. Alternatywnym
systemem montażu płyt jest system montażu na listwach pionowych o szerokości 5 cm.

12.5.5. Mocowanie blachy na rąbek

Pokazano schemat mocowania zgodny z wytycznymi producenta. Mocowanie odbywa się za pomocą łączników mocujących (kołków
rozporowych) oraz zaczepów mocujących. Łączniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu blachy zalecana przez producenta
blachy, należy zwrócić uwagę na łączenie blach w narożach, gdzie należy zagęszczać liczbę łączników, oraz na zakładach.

12.6. Kontrola jakości

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę
bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się
78

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
12.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest jednostka (m2) wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu
lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość
konstrukcji wg faktycznej ilości jej wykonania. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych
w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych
przez Zamawiającego.

12.8. Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru
robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

Dokumentacja Techniczna,

Dziennik Budowy,

zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

12.9. Podstawa płatności

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót a w szczególności:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,

przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania robót objętych specyfikacją,

wykonanie robót izolacyjnych zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej lub poleceń Inspektora
Nadzoru,

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,

ochrona i pielęgnacja wykonanych robót do czasu ich przekazania Zamawiającemu,

oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

wywóz i utylizację odpadów.

12.10. Przepisy związane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

13. SST Roboty tynkarskie
CPV: 45410000-4 – Tynkowanie

13.1. Wstęp

13.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.

13.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

13.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych
obiektu wg poniższego.
– Tynki cementowo – wapienne
- Tynki gipsowe
- Gładzie gipsowe

13.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
Tynk
- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub
innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka
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- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników (a także z innymi składnikami)
i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.

13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera.

13.2. Materiały

13.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

13.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

13.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
wapienne - PN-65/B-14502,
cementowe - PN-65/B-14504,
gipsowe - PN-75/B-14505,
cementowo-wapienne - PN-65/B-14503,
gipsowo-wapienne - PN-75/B-14505.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

13.2.4. Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i
dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o
dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.
Dane techniczne
Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)
−Ciężar nasypowy: 800 kg/m
−Uziarnienie: do 1,2 mm
−Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy
−Zużycie: 0,8 kg na mm i m2
−Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza
i wentylacji)
−Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2
−Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2
−Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2
−Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3
−Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ : ok 5 .
−Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK

13.2.5. Gips szpachlowy

- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w
szczególności następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm- 0%,
- początek wiązania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.
- typu G służący do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych.
- typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z betonu, tynków cementowych
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i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Może być nakładany
na gładkie podłoże budowlane lub na odnawialne stare podłoże tynkarskie.
Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami
badawczymi określonymi w normach:
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Preparaty do gruntowania podłoży
- żółty lub mlecznobiały przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia ich chłonności, utwardzenia powierzchni
i zwiększenia przyczepności miedzywarstwowej (preparat stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe).
13.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

13.4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

13.5. Wykonanie robót

13.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu
stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane
wodą.

13.5.2. Przygotowanie podłoży

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz
zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie
rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi być:
−równe,
−nośne i mocne,
−wystarczająco stabilne,
−jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
−szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
−wolne od wykwitów,
−nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Ostrzeżenia i wskazówki. Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

13.5.3. Wykonywania tynków gipsowych

5.4. Układanie tynków
Układanie tynków składa się z następujących faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
Tynkowanie mechaniczne. Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu
jest następująca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutów,
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
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5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.
Technologia tynkowania mechanicznego
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 70%.
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z pompami ślimakowymi,
dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw
do stosowania w budownictwie.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów
i listew kierunkowych. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

13.5.4. Wykonanie gładzi gipsowych

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej o grubości 1-1,5
mm. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże
ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W
przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po
wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po
wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym
przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją

13.5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

13.6. Kontrola jakości
13.6.1. Zaprawy

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

13.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

13.8. Odbiór robót

13.8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i zmyć wodą.

13.8.2. Odbiór tynków

Tynki zwykłe powinny spełniać wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty tynkowe tynki zwykłe wymagania i badania przy odbiorze.
Tynki zmywalne powinny być wykonane zgodnie z PN–64/B–8841–08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III dla tynków zwykłych cementowo-wapiennych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokości,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi
(ściany, belki itp.).
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV dla tynków gipsowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
większe niż 2mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniu do wysokości 3,5m,
– poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi
(ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
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13.9. Podstawa płatności

Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

13.10. Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

14. SST Sufity podwieszane

CPV: 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszonych

14.1. Wstęp

14.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych.

14.1.2. Zakres stosowania SST

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

14.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin sufitów
podwieszanych.

14.1.4. Określenia podstawowe

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

14.2. Materiały

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.

14.2.1. Sufit podwieszany kasetonowy perforowany akustyczny do pomieszczeń suchych

Płyty sufitowe:
Płyty sufitowe składają się z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem żywicy akrylowej, osłoniętego ściśle związanymi
z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Grubość płyt wynosi 10mm, krawędzie
boczne fazowane (E15). Wymiar płyt: 60x60cm. Powierzchnia licowa płyt malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze białym,
matowym. Płyty o regularnej perforacji, otwory wielkości ok. 3x3mm. Wskaźnik perforacji ok. 11%. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
produktu zamontowanego w odległości 20cm od stropu wynosi 0,65. Płyty niepalne, klasa reakcji na ogień A2. Płyty sufitowe
posiadają atest higieniczny.
Profile:
Profil główny i porzeczny typu T15. Reakcja na ogień klasa A1, odporność użytkowa klasy B.
Konstrukcja:
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-15 tworząca siatkę o polach 600 x 600 mm. Ruszt montowany jest z profili głównych T-15
w rozstawie co 1200mm. Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym,
mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów stalowych o średnicy ∅4 mm.

14.2.2. Sufit podwieszany kasetonowy do pomieszczeń mokrych

Płyty sufitowe:
Płyty sufitowe składają się z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Grubość
płyt wynosi 8mm, krawędzie boczne płyt płaskie - krawędź typu A. Wymiar płyt: 60x60cm. Powierzchnia licowa płyt malowana
farbami dyspersyjnymi w kolorze białym, matowym. Odporność na wilgoć RH wynosi 90%. Wskaźnik odbicia światła wynosi 85%.
Płyty niepalne, klasa reakcji na ogień A2. Płyty sufitowe posiadają atest higieniczny.
Profile:
Profil główny i porzeczny typu T24. Reakcja na ogień klasa A1, odporność użytkowa klasy B.
Konstrukcja:
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-24 tworząca siatkę o polach 600 x 600 mm. Ruszt montowany jest z profili głównych T-24
w rozstawie co 1200mm. Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym,
mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów stalowych o średnicy ∅4 mm.

14.2.3. Sufit podwieszany kasetonowy
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Płyty sufitowe:
Płyty sufitowe składają się z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem żywicy akrylowej, osłoniętego ściśle związanymi
z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Grubość płyt wynosi 10mm, krawędzie
boczne fazowane (E15). Wymiar płyt: 60x60cm. Powierzchnia licowa płyt malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze białym,
matowym. Płyty o regularnej perforacji, otwory wielkości ok. 9x9mm. Wskaźnik perforacji ok. 16,3%. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
produktu zamontowanego w odległości 20cm od stropu wynosi 0,7. Płyty niepalne, klasa reakcji na ogień A2. Płyty sufitowe posiadają
atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania płyt w budynkach służby zdrowia i obiektach oświatowo-wychowawczych).
Profile:
Profil główny i porzeczny typu T15. Reakcja na ogień klasa A1, odporność użytkowa klasy B.
Konstrukcja:
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili LOCK T-15 tworząca siatkę o polach 600 x 600 mm. Ruszt montowany jest z profili głównych
T-15 w rozstawie co 1200 mm. Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym,
mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów stalowych o średnicy ∅4 mm.

14.2.4. Sufit podwieszany przeciwpożarowy REI60

Sufit dwupoziomowy składający się z okładziny przeciwpożarowej REI60 z dwóch płyt g-k gr. 15mm oraz sufitu widocznego
(podwieszanego) z płyt g-k gr. 12,5mm.

Okładzina przeciwpożarowa REI60 (2x płyta g-k gr. 15m)
Płyty sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych do wykonywania systemów sklasyfikowanych pod względem odporności ogniowej (wg
normy PN-EN 13501-2:2007). Grubość płyt wynosi 15mm. Powierzchnia licowa płyt malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze
białym, matowym. Płyty gładkie, bez otworów. Klasa odporności ogniowej REI 60. Płyty sufitowe posiadają atest higieniczny.
Profile - Profil kapeluszowy.
Konstrukcja jedno poziomowa z profili kapeluszowych w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 400mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 400mm.

Sufit widoczny (płyta g-k gr. 12,5mm) na wys. 260cm
Płyty sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych. Grubość płyt wynosi 12,5mm. Wymiar płyt: 120x260cm. Powierzchnia licowa płyt
malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze białym, matowym. Płyty gładkie, bez otworów. Płyty niepalne, klasa reakcji na ogień A2.
Płyty sufitowe posiadają atest higieniczny.
Profile - profil główny i nośny typu CD 60. Reakcja na ogień klasa A1, odporność użytkowa klasy B.
Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa z profili CD 60.
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili CD 60. Ruszt montowany jest z profili głównych CD 60 w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 600mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 400mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych UD 30.
Do podwieszania rusztu stosowany są uchwyty ES do profili CD 60, mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa
się za pomocą wkrętów do drewna.

14.2.5. Sufit podwieszany przeciwpożarowy do pomieszczeń mokrych REI60

Sufit dwupoziomowy składający się z okładziny przeciwpożarowej REI60 z dwóch płyt g-k gr. 15mm oraz sufitu widocznego
(podwieszanego) z płyt g-k gr. 12,5mm do pom. mokrych.

Okładzina przeciwpożarowa REI60 (2x płyta g-k gr. 15mm)
Sufit podwieszany, konstrukcja jedno poziomowa z profili kapeluszowych.
Płyty sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych do wykonywania systemów sklasyfikowanych pod względem odporności ogniowej (wg
normy PN-EN 13501-2:2007). Grubość płyt wynosi 15mm. Powierzchnia licowa płyt malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze
białym, matowym. Płyty gładkie, bez otworów. Klasa odporności ogniowej REI 60. Płyty sufitowe posiadają atest higieniczny.
Profile - Profil kapeluszowy.
Konstrukcję nośną stanowią profile kapeluszowe w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 400mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 400mm.

Sufit widoczny (płyta g-k gr. 12,5mm do pom. mokrych)
Sufit podwieszany, konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa z profili CD 60.
Płyta składająca się z impregnowanego i zbrojonego rdzenia gipsowego obłożonego dwustronnie matą szklaną. Charakteryzuje się
obniżoną nasiąkliwością i zapewnia zwiększoną odporność na wilgoć. Powłoka z maty szklanej zapewnia najwyższą trwałość, gładkość
powierzchni i łatwość dalszej obróbki. Grubość płyt wynosi 12,5mm. Wymiar płyt: 120x200cm. Powierzchnia licowa płyt malowana
farbami dyspersyjnymi w kolorze białym, matowym. Płyty gładkie, bez otworów. Płyty niepalne, klasa reakcji na ogień A2. Płyty
sufitowe posiadają atest higieniczny.
Profile-Profil główny i nośny typu CD 60. Reakcja na ogień klasa A1, odporność użytkowa klasy B.
Konstrukcja - Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili CD 60. Ruszt montowany jest z profili głównych CD 60 w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 400mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 1000mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych UD 30.
Do podwieszania rusztu stosowany są uchwyty ES do profili CD 60, mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa
się za pomocą wkrętów do drewna.
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14.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i
środowisko wykonywanych robót.

14.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń
przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby
wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je
przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe
oraz płyty z wełny mineralnej powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Wyroby
wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na
każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:
 nazwę i adres producenta,
 oznaczenie (nazwę handlową),
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

14.5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna.

14.5.1. Sufit podwieszany kasetonowy perforowany akustyczny do pomieszczeń suchych

Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa
szerokości płyty (>30 cm), chyba, że rozstaw wynika z zastosowanych opraw oświetleniowych. Należy zwrócić uwagę, aby łączenie
profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile poprzeczne T-15 od długości 600 mm łączone
zatrzaskowo w sposób mechaniczny do profili nośnych w rozstawie co 600mm w siatce 600mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych kątowych lub schodkowych.
Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym, mocowanych do profili nośnych.
Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie
wieszaków z podwójnym elementem rozprężnym profilem nośnym odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które należy
wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. W obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów
stalowych o średnicy ∅4 mm. Rozstaw wieszaków wynosi max. 1200mm.
Poziomując całą konstrukcję wkłada się około 30% płyt.

14.5.2. Sufit podwieszany kasetonowy do pomieszczeń mokrych

Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa
szerokości płyty (>30 cm), chyba, że rozstaw wynika z zastosowanych opraw oświetleniowych. Należy zwrócić uwagę, aby łączenie
profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile poprzeczne T-24 od długości 600 mm łączone
zatrzaskowo w sposób mechaniczny do profili nośnych w rozstawie co 600mm w siatce 600mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych kątowych lub schodkowych.
Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym, mocowanych do profili nośnych.
Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie
wieszaków z podwójnym elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które należy
wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. W obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów
stalowych o średnicy ∅4 mm. Rozstaw wieszaków wynosi max. 1200mm.
Poziomując całą konstrukcję wkłada się około 30% płyt.

14.5.3. Sufit podwieszany kasetonowy

Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa
szerokości płyty (>30 cm), chyba, że rozstaw wynika z zastosowanych opraw oświetleniowych. Należy zwrócić uwagę, aby łączenie
profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile poprzeczne T-15 od długości 600 mm łączone
zatrzaskowo w sposób mechaniczny do profili nośnych w rozstawie co 600mm w siatce 600mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych kątowych lub schodkowych.
Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym, mocowanych do profili nośnych.
Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie
wieszaków z podwójnym elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które należy
wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. W obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów
stalowych o średnicy ∅4 mm. Rozstaw wieszaków wynosi max. 1200mm.
Poziomując całą konstrukcję wkłada się około 30% płyt.

14.5.4. Sufit podwieszany przeciwpożarowy REI60


Sufit z okładziną przeciwpożarową
Konstrukcja jedno poziomowa z profili kapeluszowych w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 400mm.
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― Podłużnie do długości płyty g-k: 400mm.
Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości. Należy zwrócić uwagę, aby
łączenie profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Profile nośne mocowane są bezpośrednio do konstrukcji drewnianej dachu za
pomocą wkrętów do drewna w max. rozstawie: 1000mm.
W przypadku okładzin wielowarstwowych poszczególne warstwy płyt należy montować w taki sposób, aby styki były przesunięte.
Każdą warstwę docisnąć do konstrukcji.
Przy okładzinie wielowarstwowej wystarczające jest wypełnienie spoin pierwszej warstwy płyt bez wykonywania dalszych czynności
związanych ze szpachlowaniem.

Sufit widoczny
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili CD 60. Ruszt montowany jest z profili głównych CD 60 w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 600mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 400mm.
Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości. Należy zwrócić uwagę, aby
łączenie profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile główne CD 60 łączone za pomocą
łączników krzyżowych do profili nośnych CD 60 w rozstawie co 1000mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych UD 30.
Do podwieszania rusztu stosowany są uchwyty ES do profili CD 60, mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa
się za pomocą wkrętów do drewna.
UWAGA
Profile główne sufitu widocznego należy zawsze mocować prostopadle do profili nośnych sufitu ogniowego.

14.5.5. Sufit podwieszany przeciwpożarowy do pomieszczeń mokrych REI60


Okładzina przeciwpożarowa REI60 (2x płyta g-k gr. 15mm)
Konstrukcję nośną stanowią profile kapeluszowe w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 400mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 400mm.
Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości. Należy zwrócić uwagę, aby
łączenie profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Profile nośne mocowane są bezpośrednio do konstrukcji drewnianej dachu za
pomocą wkrętów do drewna w max. rozstawie: 1000mm.
W przypadku okładzin wielowarstwowych poszczególne warstwy płyt należy montować w taki sposób, aby styki były przesunięte.
Każdą warstwę docisnąć do konstrukcji.
Przy okładzinie wielowarstwowej wystarczające jest wypełnienie spoin pierwszej warstwy płyt bez wykonywania dalszych czynności
związanych ze szpachlowaniem.

Sufit widoczny (płyta g-k gr. 12,5mm do pom. mokrych)
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili CD 60. Ruszt montowany jest z profili głównych CD 60 w max. rozstawie:
― Poprzecznie do długości płyty g-k: 400mm.
― Podłużnie do długości płyty g-k: 1000mm.
Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości. Należy zwrócić uwagę, aby
łączenie profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile główne CD 60 łączone za pomocą
łączników krzyżowych do profili nośnych w rozstawie co 1000mm.
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych UD 30.
Do podwieszania rusztu stosowany są uchwyty ES do profili CD 60, mocowanych do profili nośnych. Podwieszenie do stropu odbywa
się za pomocą wkrętów do drewna.
UWAGA
Profile główne sufitu widocznego należy zawsze mocować prostopadle do profili nośnych sufitu ogniowego.

14.6. Kontrola jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Sprawdzeniu podlega:
 zgodność z dokumentacja techniczna,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni

14.6.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnia suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
 Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej: nie większa niż 2mm i w liczbie
nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2mb;
 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na
całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.;
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Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 2mm.

14.6.2. Sufity kasetonowe

Powierzchnia sufitu kasetonowego powinna stanowić płaszczyznę poziomą. Dopuszczalna odchyłka montażowa wynosi nie więcej niż
1 mm na długości 1 m. Ponadto kontroli wizualnej podlegają:
 Przyleganie i prostopadłość płyt,
 Czystość i brak zabrudzeń lub uszkodzeń,
 Prawidłowa instalacja i wykonanie innych elementów/instalacji wbudowanych w strukturę sufitu podwieszanego.

14.7. Obmiar robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

14.8. Odbiór robót

Wg ST 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być
większe niż 1 mm/1 m

14.9. Podstawa płatności

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

dostarczenie materiałów i sprzętu,

przygotowanie podłoża,

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporządkowanie miejsca pracy.

14.10. Przepisy związane

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN – B – 30042 – 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

15. SST Okładziny posadzkowe

CPV: 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

15.1. Wstęp

15.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin posadzek.

15.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót.

15.1.3. Zakres Robót objętych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin posadzek w tym:
 Wykonanie posadzek podniesionych
 Wykonanie posadzek gresowych wraz z cokołem
 Wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej wraz z cokołem
 Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokołem
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

15.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 inwentaryzacja powykonawcza
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie
będzie opłacał oddzielnie
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15.1.5. Definicje określeń podstawowych.

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
specyfikacji ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może
(ale nie musi) być wykończona posadzka.
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej
niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej
wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo
wyrównać masa samopoziomujacą.
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.

15.2. Materiały

15.2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej:
 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór
materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz
z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności
specyfikowanych robót.

15.2.2. Podłoga podniesiona

Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona składa się ze stalowych, ocynkowanych słupków o regulowanej wysokości,
mocowanych do surowego podłoża za pomocą kleju do słupków, podkładek na słupki do ułożenia elementów monolitycznej podłogi
podniesionej. Elementy podłogi układane są na zakładkę i łączone w nośną płytę podłogową poprzez klejenie krawędzi na pióro i
wpust. Elementy monolitycznej podłogi wykonane są z płyt gipsowo-włóknowych o grubości 25 mm. Wielkość elementu wynosi 1200
x 600 mm wraz z krawędziami wpustu i pióra, które klejone są za pomocą dedykowanego kleju. Elementy układane są swobodnie na
słupkach stalowych o regulowanej wysokości (od 23 do 1190 mm). Słupki przyklejane są do podłoża o wystarczającej nośności.
Płyty gipsowe modułowe przyjęte wg systemu producenta mocowane i klejone na pióro i wpust. Wymiary płyt: 1200x600 lub
600x600, gr. 25mm, 35szt./pal.; 70szt./pal. Płyta niepalna, klasa A1 wg EN 13501-1. Niewielka odkształcalność przy zmiennych
warunkach wilgotnościowo-cieplnych. Zmniejszone powierzchniowe wchłanianie wody (typ W1), współczynnik
paroprzepuszczalności 10 wg EN 15283-2. Zwiększona gęstość, min. 1500 kg/m3. Zwiększona twardość powierzchni (typ I).
Zwiększona wytrzymałość na zginanie (typ R1).

15.2.3. Wykładzina PCV

Wykładzina PCV - heterogeniczna, akustyczna, kolor jednolity. Wykładzina o zwiększonej odporności na wgniecenia, ścieranie i
zużycie. Podkład piankowy dużej gęstości o zamkniętych komórkach w celu redukcji hałasu i tłumienia dźwięków uderzeniowych,
wzmocniona włóknem szklanym nietkanym, charakteryzująca się brakiem uszkodzeń od nóżek mebli i kółek krzeseł.
Przeznaczona do wykonywania posadzek sportowych w zamkniętych obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym i
rekreacyjnym. Do wykonania posadzek sportowych w wielofunkcyjnych salach gimnastycznych, szkolnych salach gimnastycznych,
salach treningowych, siłowniach, salach fitness, pomieszczeniach rehabilitacji ruchowej itp. Nie zawiera plastyfikatora ftalanowego.
Heterogeniczna wykładzina sportowa. Gr. Całkowita – 4,0 mm, gr. Warstwy użytkowej 0,55 mm.
Odporność chemiczna: bardzo dobra
Klasa użytkowa: do obiektów komercyjnych, Klasa 34 eg Normy ISO 10874 (EN685) lub równoważna.
Redukcja dźwięków wg Normy EN ISO 717/2 Lw= 19dB lub równoważna.
Właściwości elektrostatyczne wg Normy EN 1816 i EN 1081 – R1> 10¹ºΩ lub równoważne.
Należy wykonać cokoły z wykładziny wywinięte do wysokości 10cm.

15.2.4. Wykładzina dywanowa

Wykładzina dywanowa musi posiadać atest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Panele dywanowe (płytki pętelkowe o wymiarach 25x100cm).
Runo w 100% wykonane z nylonu barwionego na wskroś.
Waga runa: min. 600g/m2
Waga całkowita: 4050g/m2
Grubość: 6,5mm
Klasa zużycia: BS EN 1307, klasa użytkowa 33
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Kolorystyka zgodna z projektem posadzek – posadzkę należy ułożyć z paneli o różnych, komplementarnych barwach zgodnie z
rysunkiem posadzek
Należy wykonać cokoły do wysokości 6cm.
15.2.5. Posadzka z płytek gresowych

Biegi schodów
Gres szkliwiony, rektyfikowany, matowy. Biegi schodów należy wykończyć płytkami przeznaczonymi na biegi schodów, posiadającymi
specjalne płytki stopnicowe, ryflowane. Kolorystyka - płytki stopnicowe i podstopnicowe w kolorze grafitowym, płytki na spocznikach
w kolorze jasnoszarym - jak korytarze (układ kafli jak na rysunku posadzek). Krawędzie stopni powinny wyróżniać się kolorem
kontrastującym z kolorem posadzki. Należy wykonać cokół do wysokości 10cm.
Płytki schodowe powinny posiadać stopień antypoślizgowości min. R9 i klasę ścieralności min. PEI IV. oraz posiadać Aprobatę
Techniczną.
Pomieszczenia użytkowe
Należy stosować wykończenie posadzki z płytek podłogowych do wnętrz (gres szkliwiony, rektyfikowany, matowy) o wymiarach ok.
60x60cm, układanych zgodnie z rysunkiem posadzki.
Należy wykonać cokoły do wysokości 10cm.
Płytki powinny posiadać stopień antypoślizgowości min. R10 i klasę ścieralności min. PEI IV.
Narożniki należy zabezpieczyć taśmą narożną. Izolacje należy dodatkowo wyprowadzić 30cm na ściany. Dodatkowo należy wykonać
spadki w kierunku kratek ściekowych, gdy występują.
Płytki o wymiarach paneli 60x60cm, nasiąkliwość <0,5%. Należy pamiętać o zaizolowaniu posadzki folią w płynie. Narożniki należy
zabezpieczyć taśmą narożną. Izolacje należy dodatkowo wyprowadzić 30cm na ściany. Dodatkowo należy wykonać spadki w kierunku
kratek ściekowych, gdy występują.
Pomieszczenia mokre
Gres szkliwiony, rektyfikowany, matowy. Sanitariaty ogólnodostępne, pomieszczenia socjalne:
Płytki podłogowe do wnętrz, klasa ścieralności PEI IV, klasa antypoślizgowości min. R10.
Kolor: biały/jasnoszary.
Narożniki należy zabezpieczyć taśmą narożną. Izolacje należy dodatkowo wyprowadzić 30cm na ściany. Dodatkowo należy wykonać
spadki w kierunku kratek ściekowych, gdy występują.
Antypoślizgowość min. R10. Płytki o wymiarach paneli 30x30cm, nasiąkliwość <0,5%. Należy pamiętać o zaizolowaniu posadzki folią
w płynie. Narożniki należy zabezpieczyć taśmą narożną. Izolacje należy dodatkowo wyprowadzić 30cm na ściany. Dodatkowo należy
wykonać spadki w kierunku kratek ściekowych, gdy występują.
Taras
Gres szkliwiony, wymiary 30cmx30cm, gr. 1,2- 0,8 cm, powierzchnia matowa. Antypoślizgowość min. R11. Klasa ścieralności PEI4.
Mrozoodporne. Rektyfikowane. Kolor szary. Należy stosować fugę basenową cementową lub epoksydową do stosowania na zewnątrz
klej w pełni elastyczny elastyczny, samorozpływny.

15.2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
· są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
· producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
· spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot powinien się kończyć przed
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

15.2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

15.3. Sprzęt

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

15.3.1. Wymagania ogólne

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu
należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,
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· łaty do sprawdzania równości powierzchni,
· poziomnice,
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
· gąbki do mycia i czyszczenia,
· wkładki (krzyżyki) dystansowe.
· higrometrem do oceny wilgotności podłoża,
· poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,
· zestawem ostrych noży do wykładzin,
· wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia
dla jego zastosowania.

15.4. Transport

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i
umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C.
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. Wykonawca przy doborze
środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego
zastosowania

15.5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

15.5.1. Zasady prowadzenia robót

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia
kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie
powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.

15.5.2. Przygotowanie podłoża

Podkłady pod posadzki z wykładzin powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 10 MPa. Podkład pod posadzkę powinien być
oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W
podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:
 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
 oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,
 w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,
 przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu.
Nie dopuszcza się odchylenia większego niż 2 mm na łacie 2 metrowej.
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy
przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję.
Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie
wilgotnym.

15.5.3. Wykonanie podłogi podniesionej

Podłoże
Podłoże musi posiadać minimalną nośność odpowiadającą obciążeniu przenoszonemu przez słupki monolitycznej podłogi
podniesionej. Podłoże musi być twarde, suche i wolne od środków zmniejszających przyczepność (np. bitumy, oleje, farby). Materiały
izolacyjne i papy bitumiczne zwykle nadają się do mocowania podłóg podniesionych o ograniczonej nośności zwiększonego rozkładu
obciążenia. Podłoża surowe należy gruntownie zmieść i odkurzyć, ich powierzchnię należy zagruntować środkiem gruntującym.
Szczeliny dylatacyjne budynku odwzorować w monolitycznej podłodze podniesionej. Oznaczyć położenie słupków pierwszego rzędu,
przykleić stopki słupków do podłoża za pomocą ok. 15 g kleju do słupków, następnie dokładnie ustawić np. za pomocą przyrządu
laserowego lub poziomnicy z setnymi częściami milimetra. Przy wszystkich krawędziach: odstęp słupka ≤ 70 mm od krawędzi
elementu.
Montaż
Zamocować dylatacyjne taśmy brzegowe lub taśmę uszczelniającą przy stykach z elementami konstrukcji budynku. Nałożyć płytki
podkładowe lub izolacyjne na słupki, zablokować gwinty słupków. Przy wszystkich krawędziach połowa odstępu słupków (wymiar
osiowy 300 mm) lub wzmocnione profile modułowe! Drugi rząd słupków dla pierwszego elementu podłogi zamontować w opisany
sposób, odciąć pióro pierwszego elementu, położyć element na przygotowanych słupkach i uderzając, docisnąć do dylatacyjnej taśmy
brzegowej. Docinanie elementów podłogi za pomocą piły (ręcznej) z tarczą diamentową i urządzeniem odsysającym lub za pomocą
wyrzynarki wahadłowej / montażowej piły taśmowej z brzeszczotem z węglików spiekanych. Przy drugim i kolejnych elementach
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pierwszego rzędu odciąć pióra przy styku z krawędzią, nałożyć klej do wpustu i na pióro układanego elementu. Niezwłocznie połączyć
elementy, uderzając docisnąć i ustawić w jednej linii. Drugi rząd i kolejne rzędy montować z przesunięciem o połowę długości płyty.
Klej wypływający na górnej i dolnej stronie czoła oznacza odpowiednie naniesienie kleju, a następnego dnia można go łatwo zeskrobać
np. za pomocą szpachelki. Elementy drugiej warstwy obracane są o 90°, układane z przesunięciem spoin oraz klejone
całopowierzchniowo i na zakładkę z 1 warstwą za pomocą kleju. Bezpośrednio po ułożeniu na warstwie kleju są mocowane poprzez
łączenie na gwoździe za pomocą gwoździarki pneumatycznej. Na ułożoną podłogę nie wchodzić przez ok. 8 godzin. System podłogowy
jest w pełni obciążalny po 24 godzinach (czas wiązania kleju). Przy wysokościach słupków od ok. 500 mm długości należy zamontować
profile modułowe, od ok. 800 mm wysokości słupków lub przy oczekiwanym występowaniu sił poprzecznych (np. przedsionki wind w
korytarzach szpitalnych) zamocować zastrzały przekątne.
Obróbka powierzchni i wykładziny
Szczeliny dylatacyjne, ruchome i stykowe podłogi zawsze odwzorować na wykładzinie podłogowej. Gruntowanie środkiem
gruntującym lub innym środkiem zgodnie z zastosowanym systemem kleju. Przed ułożeniem wykładzin podłogowych, miejsca spoin
elementów podłogowych zaszpachlować szpachlą. W przypadku elastycznych, cienkich wykładzin (np. PCV, linoleum) na całą
powierzchnię nałożyć co najmniej 2-milimetrową warstwą szpachli niwelującej, następnie zagruntować. Płytki ceramiczne i
wykładziny z kamienia naturalnego układać przede wszystkim na systemach dwuwarstwowych. Należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta systemu kleju dotyczącymi obróbki stosowanych formatów wykładzin, a w szczególności należy zachować
minimalne grubości warstwy kleju. Zastosowanie włóknin i tkanin należących do systemu kleju jest możliwe. Jeżeli dopuszczalne
odgięcie podłogi w wyniku oczekiwanych obciążeń będzie większe niż odkształcenia przejmowane przez wykładzinę podłogową,
należy zaplanować dodatkowe środki zaradcze. W celu dalszego ograniczenia takich odgięć można np. zamontować elementy o
większej grubości i/lub np. dodatkowe słupki w środku pola rozstawu. W łazienkach domowych uszczelnić przed wodą za pomocą
uszczelnienia powierzchniowego i taśmy uszczelniającej. Parkiet układać „pływająco” (panele) lub przykleić przy czym grubość
parkietu musi wynosić ≤ 2/3 grubości elementu FHB. W przypadku parkietu klejonego należy przestrzegać instrukcji obróbki
producenta parkietu i producenta systemu kleju dla wybranego rodzaju parkietu. Powłoki płynne, jak np. powłoki z żywicy
epoksydowej muszą być elastyczne i w zależności od producenta – paroprzepuszczalne. Sprawdzić wytrzymałość na przyczepność
wykładziny / systemu kleju dla podłogi (ewentualnie wykonać próbę).

15.5.4. Wykonywanie posadzek z wykładzin

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który określa konstrukcje podłogi, rodzaj i wytrzymałość podkładu,
wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek wykładziny.
Do wykonania posadzek z płytek wykładziny można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych
wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C.
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godz. przed rozpoczęciem robót. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z wykładziny tego samego rodzaju, barwy, typu
i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.
Wykładzina PCV
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń
i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych,
zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod
wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być
wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys
oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z
fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności
względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do
montażu wykładzin PCV powinien być stosowany klej zalecany przez producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy
sznura spawalniczego. Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na
ścianę 10cm.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na
stronie internetowej producenta.
Wykładzina dywanowa
Przed przycięciem do odpowiednich rozmiarów należy sprawdzić stan wykładziny, ewentualnych różnic kolorystycznych i innych
widocznych defektów. Ogólnie przyjęte tolerancję związane z produkcją (np. różnica koloru partii przekraczająca 3 w skali szarości)
nie powinna być traktowana jako defekt. Wszelkie defekty należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu, przed przycięciem wykładziny
do odpowiednich rozmiarów. Po jej przycięciu reklamacje dotyczące widocznych defektów nie będą przyjmowane.
Montaż kilku rulonów wykładziny
Przy montowaniu kilku rulonów wykładziny należy sprawdzić numery partii na etykiecie rulonu.
Zawsze należy montować wykładziny w taki sposób, aby unikać ewentualnych różnic kolorów na załączeniach.
Klimatyzowanie
Aby zapewnić doskonałe dopasowanie, tekstylne wykładziny podłogowe i mający być zastosowany klej należy poddać klimatyzowaniu
przez około 48 godzin przed montażem. Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 150C a temperatura otoczenia – co
najmniej 180C przy względnej wilgotności wynoszącej maksymalnie 75%.
Układanie długości wykładziny
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O ile nie uzgodniono inaczej, układ długości wykładziny i ich kierunek pozostaje w gestii instalatora. Należy jednak pamiętać, iż
poszczególne długości wykładziny układa się zawsze w tym samym kierunku w danym pomieszczeniu. Zaleca się kładzenie wykładziny
w tym samym kierunku we wszystkich pomieszczeniach lub na wszystkich poziomach ze względu na wyraźnie widoczną fakturę
wykładziny dywanowej.
Montaż
Cięcie: Zaleca się cięcie brzegów paneli wykładziny osobno. Do tego typu cięcia należy stosować ostry nożyk. Stosowanie
nieprawidłowych nożyków może spowoduje postrzępienie brzegów. Należy upewnić się, że ostrze jest precyzyjnie prowadzone w linii
prostej.
Przyklejanie wykładziny
Zalecamy stosowanie kleju o wiązaniu dyspersyjnym EC 1 z wysoką łączoną odpornością na naprężenie i ścinanie (min. 1,5 N/mm,
zgodnie z DIN 281) oraz wytrzymałym na rozwarstwianie i odrywanie. Zalecamy stosowanie ząbkowanej pacy B1 do nakładania kleju.
Należy stosować odpowiedni klej do wybranych wykładzin dywanowych.
Klej należy nakładać równomiernie w celu uniknięcia zgrubień itp. nieprawidłowości. Po równomiernym nałożeniu kleju i właściwym
czasie tężenia (w zależności od warunków otoczenia i właściwości posadzki), można kłaść wykładzinę. Ułożyć płytki wykładziny na
styk dbając o dokładność ułożenia. Układając płytki wykładziny należy zadbać o to, aby nie wypychać kleju na łączenie. W razie
potrzeby należy natychmiast usunąć wypchnięty klej wodą. Po ułożeniu płytki wykładziny należy docisnąć klejony obszar za pomocą
wałka (wałka do wykładzin elastycznych). Nie należy pocierać młotkiem, gdyż ciepło tarcia może wytworzyć trwałe smugi.
Cięcie wokół konturów pomieszczenia
Przy stosowaniu klejów z odpowiednim wiązaniem wstępnym, można zacząć przycinanie brzegów natychmiast po dociśnięciu
wałkiem. Do przycinania należy stosować haczykowate ostrze lub ostrze w kształcie trapezu. Ostrza muszą zawsze być bardzo ostre
w celu uniknięcia uszkodzenia tkaniny oraz aby zapewnić równo przycięty brzeg. Przycięte brzegi mogą się pruć, dlatego też należy
dodatkowo zabezpieczyć wszystkie cięte brzegi biegnące w poprzek kierunku tkania za pomocą kleju do zabezpieczania brzegów.
15.5.5. Wykonanie posadzek z płytek gresowych

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy
przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję.
Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie
wilgotnym.
CIĘCIE I PIŁOWANIE
Płytki można precyzyjnie docinać oraz piłować przy pomocy standardowego sprzętu oraz z zastosowaniem cięcia wodą.
Należy jednak przestrzegać określonych, istotnych zasad. W poszczególnych punktach dotyczących techniki cięcia przedstawiono listę
podstawowych zasad oraz szczegółowych zaleceń.
Podczas cięcia i piłowania należy zachować OSTROŻNOŚĆ oraz nosić specjalny sprzęt ochrony indywidualnej. Uwagi dot. obróbki:
• Płytka musi być zawsze dobrze unieruchomiona, aby uniknąć niepożądanych drgań i powstania poszarpanych krawędzi.
• Wszystkie stosowane narzędzia muszą być przystosowane do cięcia glazury i terakoty i posiadać odpowiednie tarcze.
• Po zakończeniu pracy wszystkie krawędzie produktów powinny być czyste i równe.
• W miarę możliwości pył nagromadzony podczas pracy należy usunąć.
UKŁADANIE SPOIN
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. Do wypełnienia spoin można przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić
płaszczyznę pozioma albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa
łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 2 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 2 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

15.6. Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

15.6.1. Kontrola jakości robót przy wykonaniu podłogi podniesionej

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych.
Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do wykonania podłóg powinna zawierać:
 certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z zastosowanych wyrobów
 informacje o okresie przydatności do stosowania,
 podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
Badania w czasie odbioru
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Zakres czynności kontrolnych podług obejmują:
 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Podłoga powinna być jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka
lub szorstka, w zależności od rodzaju.
 Sprawdzenie równości powierzchni podłogi za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie powinno przekraczać 2
mm.
 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia.
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub protokole
załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie
można uznać za wykonane prawidłowo.

15.6.2. Kontrola jakości robót przy wykonywaniu posadzek gresowych

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
 jednolitość barwy,
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),
 prawidłowość zachowania wymiarów,
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm,
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać określonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
 długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
 grubość płytek ±5%,
 prostoliniowość krawędzi ±0,5%,
 prostopadłość ±0,6%,
 wypaczenia krawędzi ±0,5%.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą
powinna charakteryzować się:
 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),
 elastycznością,
 odpornością na wilgoć,
 przyczepnością ok. 1,1 MPa,
 czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),
 elastycznością,
 odpornością na wilgoć,
 czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.

15.6.3. Kontrola jakości robót przy wykonywaniu posadzek z wykładziny PCV

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy
wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.
Kontrola jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą SST,
 sprawdzenie wykonania podkładu,
 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin kauczukowych
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
 gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I),
 jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer
świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje
sprawdzenie:
 poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy,
odstających brzegów),
 wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona klejem.

15.6.4. Kontrola jakości robót przy wykonywaniu z wykładzin dywanowych
Badania przed przystąpieniem do robót.
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Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji
oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości,
czystości,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i
w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
 sprawdzenie stanu zawilgocenia,
 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości
i prostoliniowości.
15.6.5. Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczególności kontrolować należy:
 wykonanie wylewki samopoziomującej,
 prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,
 prawidłowość wykonania styków wykładzin

15.6.6. Badania po wykonaniu robót.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny
potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. W
szczególności sprawdzić należy:
 jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

15.7. Obmiar robót

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki.
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu.

15.8. Odbiór robót

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna

15.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Odbiór końcowy
odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia robót.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
 podczas układania podkładu,
 po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na
całej długości lub szerokości,
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
 ocenę wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu
zgodnym z projektem,
 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej długości
pomieszczenia,
 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

15.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
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Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego.
15.10. Przepisy związane

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi,
pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

15.10.1. Normy

· PN-EN 14411:2013-04EPłytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie.
· PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej
· PN-EN ISO 10545-4:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
· PN-EN ISO 10545-6:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
· PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej
· PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej
· PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej
· PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
· PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
· PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu –
Specyfikacja
· PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie według
BCA.
· PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 8: Oznaczanie przyczepności.
· PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej
· PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości warstw
· PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
· PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku
winylu) – Wymagania - zmiany
· PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Cześć 1: Metoda Stuttgart.
· PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Cześć 1: Metoda Stuttgart –
zmiany.
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania-Materiały - Właściwości i wymagania dotyczące
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.
· PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe mechaniczne i elektryczne.
· Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów.

15.10.2. Przepisy związane

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
· Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
· Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał raw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

16. SST Okładziny ścienne
CPV: 45431000-7 – Kładzenie płytek

16.1. Wstęp

16.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych
ścian.

16.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

16.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia ścian
okładzinami.

16.1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00 Ogólna
Specyfikacja techniczna, a także podanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty okładzinowe z płytek.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.
16.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 00 Ogólna
Specyfikacja Techniczna.

16.1.6. Dokumentacja robót okładzinowych ściennych

Roboty okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej.

16.2. Materiały

16.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót okładzinowych z powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

16.2.2. Rodzaje materiałów

- płytki gresowe
- płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek, dla których muszą
być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, antypoślizgowość.
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

16.2.3. Ściany
16.2.3.1. Sanitariaty

Należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych do wysokości sufitu podwieszanego. Na ścianach należy stosować płytki ścienne o
wymiarach 60x30cm w kolorze białym, układane poziomo. Nad umywalkami w warstwie płytek należy zamontować lustra o
wymiarach szer.=80cm, h=110cm. Wysokość spodu lustra 100cm. Należy pamiętać o zaizolowaniu ścian przy
umywalkach/prysznicach folią w płynie. Narożniki należy zabezpieczyć taśmą narożną.
Fugowanie płytek:
Należy stosować fugi silikonowe/akrylowe w kolorze zbliżonym do kolorystyki płytek. Materiał powinien być elastyczny,
wodoszczelny, odporny na pleśń, wysoką temperaturę, środki chemiczne i posiadać właściwości grzybobójcze.
Dodatkowo (nie dotyczy toalet dla osób niepełnosprawnych) nad umywalkami należy przykleić lustro (bezpośrednio na ścianę,
zamiast płytek). Należy stosować specjalny klej do luster, nanoszony zgodnie z instrukcją producenta. UWAGA! Lustra nie można
przyklejać na piankę montażową, silikony octanowe, akryl, kleje dwuskładnikowe ani kleje do glazury. Powstałe szczeliny w koło lustra
należy spoinować masą akrylową. W trakcie spoinowania powierzchnię lustra należy zabezpieczyć taśmą malarską.
Umywalki należy montować tak, aby ich górna krawędź znajdowała się na wysokości ok. 85cm powyżej wysokości wykończonej
posadzki. Należy zwrócić uwagę, aby wysokość montażu umywalki dla osób niepełnosprawnych gwarantowała wymagane miejsce na
nogi i wózek (ok. 67cm wolnej przestrzeni).
Miski ustępowe należy montować w taki sposób, aby górna krawędź miski znajdowała się 40cm powyżej poziomu wykończonej
posadzki.

16.2.3.2. Pomieszczenia socjalne

Należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych od wysokości blatu do spodu szafek. Na ścianach należy stosować płytki ścienne o
wymiarach 60x30cm lub 30x30 cm lub 20x20 cm w kolorze białym, układane poziomo. Fugowanie płytek:
Należy stosować fugi silikonowe/akrylowe w kolorze zbliżonym do kolorystyki płytek. Materiał powinien być elastyczny,
wodoszczelny, odporny na pleśń, wysoką temperaturę, środki chemiczne i posiadać właściwości grzybobójcze.

16.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

16.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej,
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.

16.3. Sprzęt
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16.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania podano ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty
można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, odpowiedniego do wykonania danej czynności zgodnie ze sztuką, między innymi
za pomocą:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

16.4. Transport

16.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

16.5. Wykonanie robót

16.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania podano ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
W węzłach sanitarnych i umywalniach na ścianach na wysokości wg projektu od powierzchni podłogi wykonać glazurę. Płytki
ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą
wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem płytek ceramicznych. Spoiny należy wypełnić zaprawą do
fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą
listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek” w kolorze płytek.
CIĘCIE I PIŁOWANIE
Płytki można precyzyjnie docinać oraz piłować przy pomocy standardowego sprzętu oraz z zastosowaniem cięcia wodą.
Należy jednak przestrzegać określonych, istotnych zasad. W poszczególnych punktach dotyczących techniki cięcia przedstawiono listę
podstawowych zasad oraz szczegółowych zaleceń.
Podczas cięcia i piłowania należy zachować OSTROŻNOŚĆ oraz nosić specjalny sprzęt ochrony indywidualnej. Uwagi dot. obróbki:
• Płytka musi być zawsze dobrze unieruchomiona, aby uniknąć niepożądanych drgań i powstania poszarpanych krawędzi.
• Wszystkie stosowane narzędzia muszą być przystosowane do cięcia glazury i terakoty i posiadać odpowiednie tarcze.
• Po zakończeniu pracy wszystkie krawędzie produktów powinny być czyste i równe.
• W miarę możliwości pył nagromadzony podczas pracy należy usunąć.
UKŁADANIE SPOIN
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. Do wypełnienia spoin można przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek.
Przed spoinowaniem powierzchnia powinna być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej związaniem, powierzchnia płytek powinna być dokładnie oczyszczona. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usunąć
niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia okładziny powinna być równa i stanowić płaszczyznę pionową. Nierówności
powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata kontrolna a powierzchnią płytek nie powinny wynosić więcej niż 2
mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia okładziny od płaszczyzny pionowej nie powinno być większe ni/ ± 2 mm na całej
długości lub szerokości okładziny.

16.6. Kontrola jakości

16.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania podano ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wyrób użyty przez niego był certyfikowany na zgodność z odpowiednią Polską Normą
lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości,
czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości
i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie
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powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót
„zanikających”.
16.6.2. Badania w czasie odbioru robót

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

16.6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin z płytek

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu
płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości całej okładziny,
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

16.7. Obmiar robót

16.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania podano ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych okładziny. W
przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

16.8. Odbiór robót

16.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania podano ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.

16.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany
przed rozpoczęciem robót okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją
i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże
musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

16.8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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16.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze,
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych
okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien
zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z płytek z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

16.8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych okładzinach z płytek.

16.9. Podstawa płatności

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej.

16.10. Przepisy związane

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –Arkady 1990

17. SST Roboty malarskie
CPV 45442100-8 – Roboty malarskie

17.1. Wstęp

17.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

17.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

17.1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót
malarskich:
-Malowanie konstrukcji stalowych,
-Malowanie tynków
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17.1.4. Określenia podstawowe.

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

17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera.

17.2. Materiały

17.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót okładzinowych z powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

17.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

17.2.3. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub
mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

17.2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, do użytku wewnętrznego o powierzchni satynowej. Powłokę
powinna cechować bardzo wysoka odporność na szorowanie - Klasa1, odporność na zabrudzenia, powinna być bezzapachowa i nie
zawierać lotnych składników aktywnych, być odporna na środki dezynfekujące.

17.3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pędzle i wałki,

mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

agregaty malarskie ze sprężarkami,

drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia
dla jego zastosowania.

17.4. Transport

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami
państwowymi, ze świadectwami i kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby dostarczane są w szczelnie zamkniętych
pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 530ºC. Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ
na ograniczenia dla jego zastosowania5.

17.5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych rusztowań lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z
pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym
do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych należy stosować środki ochrony
osobistej:
 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
 zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach;
 użyć specjalnej odzieży ochronnej.
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy:
 stosować odzież ochronna;
 wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna
wymianę powietrza;
 przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie
i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót
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malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł
być natychmiast użyty w wypadku pożaru.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych odpowiadającym wymaganiom
dotyczącym:
 robót tynkowych,
 podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych;
 podłoży gipsowych.
17.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia,
wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy zagruntować.
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
W zakres przygotowania podłoża wchodzi:
 gruntowanie podłoży ścian i sufitów
 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
 usunięcie folii
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności :
 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
 wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg
 usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
Drugie malowanie można wykonać po:
 białym montażu
 ułożeniu posadzek
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do:
 rodzaju podłoża;
 rodzaju malowania;
 miejsca i warunków zastosowania powłoki.
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.

17.5.2. Gruntowanie

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z
podłożem warstwy należy przed zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno łączyć z innymi
materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w
postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo
chłonnych i słabych podłoży można zastosować preparat gruntujący rozcieńczony czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu
pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie,
przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.

17.5.3. Malowanie ścian i sufitów

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie ubytków. Drugą
warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. Roboty malarskie
wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie
powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane,
a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny
być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. Podłoża powinny być dostatecznie
mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno –
żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

17.6. Kontrola jakości

17.6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

17.6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
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– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

17.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

17.8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

17.8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami tej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

17.8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie
mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

17.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

17.10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

18. SST Podłoża i podkłady

CPV 45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
CPV 45262300-4 – Betonowanie

18.1. Wstęp

18.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z
wykonanie podłoży i podkładów pod posadzki.

18.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
opisanych w SST.

18.1.3. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących
elementów:
 Podłoży i podkładów z zagęszczonych materiałów sypkich,
 Podkładów betonowych.
18.1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym rozłożeniu, w miejscu ułożenia, warstwy keramzytu. W
tym przypadku keramzyt układany jest jako granulat luzem.
Zagęszczanie keramzytu - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu, w celu wzmocnienia nośności
podłoża, poprzez skuteczne zaklinowanie się granulatu pomiędzy sobą.

18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera.

18.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na ww. materiał. Kruszywo powinno być
dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

18.2.1. Podłoża z zagęszczonych materiałów sypkich

Pospółka o uziarnieniu 0-31,5 mm
Kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o normowanym składzie ziarnowym 0-31,5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez
zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.
Kruszywo łamane 4-31,5 mm
Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczaków. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Kruszywo sortowane o uziarnieniu 4-31,5
mm.
Keramzyt 8-20 mm
Należy użyć keramzytu impregnowanego o uziarnieniu 8-20 mm przeznaczonego do wykonywania warstw izolacyjnych.
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-S-06102:1997.
Sito kwadratowe, mm
Przechodzi przez sito, %
31.5
100÷100
16
68÷93
8
51÷74
4
36÷58
2
25÷42
1
18÷32
0.5
13÷23
0.25
7÷15
0.125
4 ÷11
0.075
3÷10
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy
układanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997 [%]
Kruszywa łamane
L.P.
Wyszczególnienie właściwości
Podbudowa
Badania wg
zasadnicza
1
2
3
4
1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm
od 2 do 10
PN-EN 933-1
nie więcej niż
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż
5
PN-EN 933-1
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3
4
5

6

7
8
9
10

Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej
niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie
więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą l lub II wg PN-B04481:1988 (PN-88/B-04481)
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów nie więcej niż
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie
obrotów nie więcej niż
Nasiąkliwość, nie więcej niż
Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, nie więcej niż
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3 nie więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa
nie mniejszy niż przy zagęszczeniu Is > 1 ,00
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PN-EN 933-4

1

PN-EN 1744-1

od 30 do 70

PN-EN 933-8

PN-B-06714/42
35
30

3
5

PN-EN-1097-6
PN-EN-1067-1

1

PN-EN 1744-1

80

PN-S-06102;
załącznik A

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej wg normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa
do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
Lp.
Cecha
Wartość
Badania wg
1
2
3
4
1 Kształt kruszywa grubego - maksymalne
PN-EN 933-3
FI35
wartości wskaźnika płaskości ,
2 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
PN-EN 933-5
C 50/301)
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych w kruszywie
grubym; , tab. 7
3
Odporność na rozdrabnianie kruszyw grubych,
PN-EN 1097-2
LA 35
kategoria nie wyższa niż
4 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16;
PN-EN 1667-1
F4
1) Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo

ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię .

Pospółka o uziarnieniu 0-31,5 mm
Kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o normowanym składzie ziarnowym 0-31,5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez
zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

18.2.2. Składniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy C12/15 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5
spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o
normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N)
– 32,5 N
– 42,5 N
– 52,5 N
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R)
– 32 R
– 42,5 R
– 52,5 R
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
– zawartość alkaliów do 0,6%,
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
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– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1,
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.,
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu
ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być
użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża składów
otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być
użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie
partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PNEN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiadać następującym wymaganiom:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:
· dla grysów granitowych – do 16%,
· dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
– nasiąkliwość – do 1,2%,
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,1%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,2%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
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– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i
PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– przyśpieszająco-uplastyczniających.

18.2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach
zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
– wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i
o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się
największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia
temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C –
wytrzymałość charakterystyczna w MPa). Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PNEN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie
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PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

18.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i
środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania podłoży z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek do rozkładania mieszanki,
 koparka podsiębierna,
 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,
 zagęszczarka płytowa, typ lekki lub ręczny ubijak płytowy – do zagęszczania keramzytu,
 sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni.
Wykonawca przystępujący do wykonania podkładów betonowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
 pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych,
 belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na
całej długości,
 sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni.

18.4. Transport

18.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera, pod warunkiem
zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.

18.4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. Do każdej partii dostarczanego
cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-1971:2002.

18.4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i
gatunków.
Keramzyt powinien być dostarczany i składowany w big-bagach o pojemności 1,5-2,0 m3 lub workach foliowych o pojemności 55 l,
które są fabrycznie pakowane na paletach po 30 szt. na palecie. Worki nie powinny być składowane ponad 3 miesiące na zewnątrz i
narażone być w tym czasie na intensywne działanie promieni słonecznych. Nie przestrzeganie tych zaleceń doprowadza do osłabienia
wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu. Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach może być
dostarczane luzem, wówczas musi być w trakcie transportu i składowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto jako lekki materiał,
musi być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem ze składowiska, w wyniku płynących wód opadowych.

18.4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu
początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak,
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki
został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

18.5. Wykonywanie robót

18.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

18.5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Zalecenia ogólne:
 Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie.

107

E URO -P ROJEKT G RZEGORZ L ATECKI
82-300 E L BL ĄG , UL . S T A N I SŁ A W A S UL I M Y 1 P O KÓJ 325
T EL ./ F AX 55 237-89-82
W E B : H T T P :// W W W . E U R O P R O J E K T . E L B L A G . P L
E-MAIL: PROJEKT@EU ROP ROJEKT.ELBLA G.PL
 Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża,
aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
 Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej.
 Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu
była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy pod podłogę powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Na odcinkach podłoża, gdzie grubość warstwy po zagęszczeniu jest większa od 30 cm warstwę należy wykonać w dwu etapach,
jednorazowo grubość warstwy nie powinna przekraczać 20 cm.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeśli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12 powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności. Wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż 1,00.
Podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie
wykorzystywał za zgodą Inżyniera, gotowe podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podłoża, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podłoża obciąża Wykonawcę robót.
18.5.3. Wbudowanie i zagęszczanie keramzytu

Na przygotowanej jw. powierzchni stropu można ułożyć bezpośrednio warstwę suchego keramytu o odpowiedniej frakcji,
dostosowanej do projektowanej grubości warstwy. Układany keramzyt powinien mieć wilgotność <5%.
Kruszywo należy ułożyć na całej powierzchni i dopiero wówczas można rozpocząć zagęszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne
zagęszczanie i układanie kruszywa w jednym pomieszczeniu, gdyż zagęszczany keramzyt mógłby się przemieszczać w kierunku
powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem.
Zagęszczanie może odbywać się mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi, lub ubijakami ręcznymi, wyposażonymi w płytę
kwadratową o wymiarach ok. 50x50 cm.
Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość rozłożonej warstwy o ok. 10%.
Stopień zmiany grubości warstwy należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym, w określonych punktach, grubość
zagęszczonej warstwy.
Ilość punktów pomiarowych, w pomieszczeniach o określonej powierzchni, nie powinna być mniejsza niż:
 na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe,
 na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na każde 10 m2,
 na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2,
 na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2.
Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy keramzytu o 10% zagęszczanie można zakończyć i przystąpić do wykonywania następnych
warstw podłogi.
Pracownicy wykonujący zagęszczenie keramzytu i pierwszą warstwę na nim, powinni mieć przymocowane do podeszwy obuwia
podkładki zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające przemieszczanie się po keramzycie. Zagęszczanie powinno odbywać się
obwodowo, spiralnie od zewnątrz do środka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej trasie.
Na przygotowanym podłożu można układać kolejne warstwy podposadzkowe. Należy unikać bezpośredniego łączenia warstwy
keramzytu z jastrychem. Woda z szlachty może być odciągnięta przez keramzyt, co w efekcie osłabi wytrzymałość szlachty i zgromadzi
w keramzycie nadmiar wilgoci trudnej do wysuszenia. Jeżeli jastrych cementowy ma być ułożony bezpośrednio na keramzycie,
wówczas warstwy te należy oddzielić dodatkową izolacją np. z folii. Rozwiązanie to jest niezbędne przy założonych wierzchnich
warstwach posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.

18.5.4. Warunki przystąpienia do robót betonowych

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
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– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów,
sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
18.5.5. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może
zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy
ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać
buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości,
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 40 s.,
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

18.5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno
być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

18.5.7. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
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prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 15 MPa.
18.5.8. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

18.6. Kontrola jakości

18.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja techniczna

18.6.2. Badania kontrolne kruszywa

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w SST powinny
być wykonywane przez wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła
pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez wykonawcę w
sposób losowy, w obecności Inspektora i Nadzoru.
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych warstw kruszywa, stopień jego zagęszczenia.
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:
 materiał, jego rodzaj i wilgotność,
 sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
 wykonanie prac.
Jakość wykonanego podłoża keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia górnego podłoża keramzytowego,
przygotowanego do ułożenia dalszych warstw, powinna być równa, a odchyłki w poziomie nie powinny w każdym miejscu
przekraczać:  0,7 cm przy pomiarze łatą 2,0 m.
Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem kolejnych warstw, w stosunku do założonych w projekcie
wysokości projektowanych posadzek.

18.6.3. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci
kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 1 próbka na zmianę roboczą,
– 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza
się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub
po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a
badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28
dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny
obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu. Badania wg PN-EN 206-1:2003
18.7. Obmiar robót

18.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

18.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podkładów i podłoży

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową objętości podłoży i podkładów z materiałów sypkich i z betonu jest m3.

18.8. Odbiór robót

18.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

18.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych

18.9. Podstawa płatności

18.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót

Według ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

18.9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 podkładu betonowego uwzględniają:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu,
 montaż deskowań,
 przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją,
 wykonanie przerw dylatacyjnych,
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur
itp.,
 demontaż deskowań wraz z ich oczyszczeniem,
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń,
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena wykonania 1m3 podłoży z kruszywa obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
 przygotowanie podłoża
 zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania
 rozłożenie kruszywa, zagęszczenie warstw z zaklinowaniem
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST
 utrzymanie podłoży w czasie robót.
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami
jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach. Może także dokonać wyceny w oparciu o istniejące
bazy normatywne na podstawie własnych lub publikowanych wartości składników cenotwórczych. Cena jednostkowa i kwota
ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.

18.10. Przepisy związane

PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznacz. zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-EN933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego metoda przesiewania.
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
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PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)
formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem.
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i rzadkiej zaprawy.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.

19. SST Wzmocnienie geosyntetykami podłoża na gruncie słabonośnym
CPV 45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

19.1. Wstęp
19.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
wzmocnienia geosyntetykiem podłoża na gruncie słabonośnym.

19.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.
19.1.1.

19.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża na gruncie
słabonośnym za pomocą geosyntetyku zastosowanego przy budowie podłoża podłogi na gruncie wewnątrz budynku.

19.1.4. Określenia podstawowe

Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester,
charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia
(np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm
lub innych elementów.
Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci
maty.
Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w
węzłach lub ciągnionymi
Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub
zgrzewane.
Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia
właściwości mechanicznych gruntu.
Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do
użytkowania.

19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.2. Materiały

19.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.2.2. Materiały do wykonania robót
19.2.3. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobatą techniczną IBDiM.

19.2.4. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (np. geowłóknina, geotkanina,
geokompozyt, georuszt itp.).
Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia warstw projektowanych od słabego podłoża zaleca się materiały o wytrzymałości co najmniej 8
kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny przepływ
wody.
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub
dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną
folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem.
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza
geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych.
Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na
nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed
działaniem wysokich temperatur.
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19.3. Sprzęt

19.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) do układania geosyntetyków
układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika,
ładowarki itp.
b) do wykonania robót ziemnych
równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.

19.4. Transport

19.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.4.2. Transport materiałów

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:

opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,

ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.

19.5. Wykonywanie robót

19.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i SST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera.

19.5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji podłoża, ew. usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy
podłoża słabonośnego.
Przygotowanie podłoża wymaga:

usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a także ziemi roślinnej, o ile jest to
możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha),

wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny przylegał na całej powierzchni do
podłoża.

19.5.4. Układanie i zasypywanie geosyntetyków

Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość
zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania „pod górę”.
Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50cm, na
podłożu bardzo słabym (CBR  2%) i nierównym lub w bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości
pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez
wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem
itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W przypadku dysponowania wąskimi pasmami
(1,5-3m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną
dwukierunkową współpracę materiału.
Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą
odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania
warstw rolki.
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim
urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć
geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy układać
„dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale
geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po
materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny
następnie wypełnia się zasypką.

19.6. Kontrola jakości robót

19.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

19.6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Oczyszczenie i wyrównanie terenu
Zgodność z dokumentacją projektową
Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, przyleganie do gruntu, wymiary,
wielkość zakładu itp.
Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, prawidłowość
połączeń, zakotwień, balastu itp.

Częstotliwość badań
Całe podłoże
Kontrola bieżąca
Jw.
Jw.

Wartości dopuszczalne
Wg pktu 19.7.3
Wg dokumentacji projektowej
Wg dokumentacji projektowej, aprobaty
technicznej i pktu 19.7.4
Jw.

19.7. Obmiar robót
19.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku.
Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

19.8. Odbiór robót

19.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

19.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

przygotowanie podłoża,

ułożenie geosyntetyku.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna oraz niniejszej SST.

19.9. Podstawa płatności

19.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

19.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robót,

przygotowanie podłoża,

dostarczenie materiałów i sprzętu,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzętu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje:

wykonanie robót przygotowawczych,

ułożenie geosyntetyku.

19.10. Przepisy związane

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne przebicie (metoda spadającego
stożka)
PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań
PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badania ogólne do oceny trwałości
PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
Wytyczne wzmacniania podłoa gruntowego w budownictwie drogowym, Warszawa 2002

20. SST Wykonanie ścian działowych i obudów w technologii suchej
CPV 45421141-4 – Instalowanie przegród

20.1. Wstęp

20.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu ścian działowych,
obudów w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).
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20.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.
20.1.1.

20.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ścian działowych i obudów w
technologii suchej.

20.1.4. Określenia podstawowe

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

20.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

20.2. Materiały

20.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

20.2.2. Płyty gipsowo-kartonowe

GKB – płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem.
Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.
GKBI – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w pomieszczeniach, w których
wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby
nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane
są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych
GKF – płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone).
GKFI – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w
łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w których dodatkowo istnieją wymagania
ochrony przeciwpożarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogień można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a
okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%.

20.2.3. Profile stalowe
Rodzaje profili stalowych:
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h – wysokość profilu; b – długość półek ceownika (w profilach C długości półek nie są jednakowe); x – długość zagięcia usztywniającego
półkę w profilu C, s – grubość blachy
20.3. Sprzęt

20.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

20.3.2. Sprzęt do wykonania robót

Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
 Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica.
 Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem, kielni i wiadro
plastikowe.
 Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i poziomica.
 Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania.
 Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny.
 Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug kątowy

20.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

20.4.1. Transport i składowanie płyt g-k

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując odpowiednie zasady postępowania
z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montażu.
1. Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach
lub innych wózkach transportowych.
2. Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 5,65 KN/m2.
3. Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

20.4.2. Warunki składowania na placu budowy

Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek:
Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków
transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich pakietów płyt).
Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np. stawianie
płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania usterek.
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe muszą być składowane na
płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność
podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych o grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500
kg/m2).
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo
ułożone na płaskim podłożu.
Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. Zakres klimatyczny
korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze
pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.
Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci.

20.5. Wykonywanie robót
20.5.1. Mocowanie

Płyty gipsowo-karto mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. Mogą być one także przyklejane
bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno przyklejać płyt
gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montażu płyt gipsowokartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji nośnej. Należy zachować
następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie
osłonięte kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką
głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstawania
odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości
okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną.
Głębokość osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne
Element mocujący
Minimalna głębokość osadzenia S
Blachowkręty
10 mm
Wkręty do drewna, klamry
> 5xdN
dN – średnica nominlna wkrętów, klamer; S – minimalna głębokość osadzenia

20.5.2. Połączenia

Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie <1000 mm; przyłączenia boczne
muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze wszystkimi ograniczającymi
elementami konstrukcyjnymi. Materiał uszczelniający musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoża.
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Powstające styki należy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagań
przeciwpożarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny można wypełnić elastyczną masą spoinową.
20.5.3. Połączenia elastyczne

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową zakresie > 10 mm, to pomiędzy
ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym wypadku układa się pod profile paski z płyt gipsowokartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu graniczących elementów.

20.5.4. Rozstawy elementów mocujących

W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny być
trzykrotnie zwiększone.
Element mocujący Maksymalny rozstaw na konstrukcji nośnej
Ściana
Sufit
Wkręty
<250
<170
Długość wkrętów w zależności od grubości płyt i rodzaju konstrukcji:
Okładzina / grubość płyty (mm)
Konstrukcja nośna
Metalowa (mm) Drewniana (mm)
Pojedyncza
10,0 ; 12,5; 15,0
25
35
18,0; 20,0; 25,0
35
45
Podwójna
2x12,5
35
45
2x20,0
50
70

20.5.5. Kształtowanie spoin

W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte względem siebie, tak by nie
powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie s 400 mm). W przypadku okładziny wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt
układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowo-kartonowe należy umieszczać na
konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji pionowej ich
styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W przypadku układania płyt w pozycji
poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z których zbudowana jest konstrukcja
nośna ściany działowej. W przypadku okładzin dachu i stropu z płyt typu kompakt możliwe jest utworzenie spoin pionowych jako
„złącza ruchomego" (z wykluczeniem przypadku, w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej).

20.5.6. Szczeliny dylatacyjne

Należy uwzględniać szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynków. Tam gdzie występują wymagania odporności
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

20.5.7. Spoinowanie
Spoinowanie standardowe
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównać do poziomu pokrywających płyt.
Podczas padania światła pod pewnym kątem możliwe jest powstawanie cieni na powierzchni ściany. Powierzchnie tak wykończone
nadają się do: pokrywania tapetami (oprócz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.
Szpachlowanie
Proces wypełnienia i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym elementem podczas wykonywania
prac montażowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt g-k.
Krawędzie cięte (KC) – Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw należy
sfazować i oczyścić z pyłu.
Taśmy zbrojące
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane są taśmy
zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania ręcznego.
Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej. Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: taśmę papierową,
taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego,aśmę z włókna szklanego (z fizeliny).
Wykonanie spoinowania
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy
szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając
całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową
wzdłuż całej spoiny.
Spoinowanie z taśmą papierową
Taśma papierowa nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi
odporności ogniowej.
a) Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamaczamy ją w pojemniku z czystą wodą.
b) W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy Start na krawędzie styku dwóch płyt.
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c) Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt. Należy unikać
zostawiania pęcherzyków powietrza tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu
szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoin.
d) Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niż spoina i czekamy do jej wyschnięcia.
e) Za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny szerzej o 60-80 mm niż
poprzednia warstwa.
f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm.
g) Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i
drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.
Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego.
Samoprzylepna siateczkową taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach,
które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.
Samoprzylepną taśmę siateczkową przyklejamy na styku dwóch płyt g-k.
Odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny.
Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt g-k.
Dalej postępować jak w pkt 5.6.6.1. „Spoinowanie z taśmą papierową".
Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z fizeliny)
Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi
odporności ogniowej.
Odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość wykonywanej spoiny.
Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawędzie styku dwóch płyt.
Dalej postępować jak w przypadku spoinowania z taśmą papierową.
Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej
Krawędzie styku dwóch płyt fazujemy za pomocą nożyka lub struga pod kątem około 45°.
Przed położeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się oczyszczenie i nawilżenie krawędzi.
W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg wskazówek podanych wcześniej.
Nie zaleca się stosowania taśmy siateczkowej.
W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm.
Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej
Dostępne są gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania taśm zbrojących. W takim
wypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym. Przygotowanie
powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie same jak przy spoinowaniu z taśmą zbrojącą. Gips szpachlowy nakładamy w trzech
etapach:
wypełnienie spoiny gipsem do spoinowania bez taśmy zbrojącej, w dwóch warstwach
nałożenie gipsu do wykańczania spoin.
Uwagi
Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia mechaniczne, jak np.:
w ściankach działowych z okładziną pojedynczą przy stykach z krawędziami ciętymi;
w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną;
przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;
przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w budynkach w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu
samochodowego.
Najwyższą wytrzymałość spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi się względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt należy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich
prac mokrych. W okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych
zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 10°C i wilgotności
powietrza nie przekraczającej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo-kartonowymi należy wypełnić
masą szpachlową także styki płyt w warstwach wewnętrznych. W tym wypadku można zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej
w warstwach wewnętrznych.
20.5.8. Prace wykończeniowe

Podłoże
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego wykańczania,
malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów farb, tapet, płytek
ceramicznych i klejów. Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń
i pęknięć.Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.
Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania chłonności
kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może zastąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć.
Farby
Płyty gipsowo-karto nowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na płytach gipsowokartonowych. Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających szkło wodne).
Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego działania światła. W takich
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przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w przypadku nowych płyt. Zawsze wykonywać
malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca
zaszpachlowane.
20.5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych

W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób należy stosować impregnowane płyty gipsowo-kartonowe
(GKBI) lub płyty (GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe typu (GKBI)
lub (GKFI). Nie należy stosować płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyższonej wilgotności względnej powietrza
(np. w łaźniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowokartonowe, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przed ułożeniem płytek ceramicznych lub uszczelnianiem folią w płynie należy
dokładnie zagruntować całą powierzchnię środkiem gruntującym zalecanym przez producenta kleju lub folii.
Uszczelnienie
W obrębie wanien i kabin prysznicowych, powyżej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym należy uszczelnić ściany działowe z
płyt gipsowo-kartonowych przed pryskającą wodą (min. 2000 mm) za pomocą folii w płynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie
powinno sięgać powyżej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Płyty gipsowokartonowe powinny kończyć się ok. 1
cm nad podłożem. Na całej powierzchni podłogi należy ułożyć uszczelnienie (np. folię w płynie), które na wszystkich pionowych
elementach należy przedłużyć do wysokości co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomującej należy zwrócić uwagę, aby wilgoć nie dostała się do konstrukcji ściany lub za okładziny ścienne (należy
zabezpieczyć je przed wilgocią folią budowlaną). Do układania płytek należy stosować elastyczne kleje, które nie nasiąkają wodą.
Spoiny pomiędzy podłogą i ścianami należy wypełnić trwale elastycznym, grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny).
W celu zapewnienia izolacji akustycznej należy umieścić pomiędzy krawędzią wanny a ścianą działową uszczelkę łączącą.

20.6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,
2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,
3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające:
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia położenia rusztu
względem sta-łych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania
skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia);
2. Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych łączników
mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt;
sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem);
3. Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej, (wykonanie połączeń, wypełnienie profili słupkowych, profili
górnych)
4. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej,
5.Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach.

20.7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Jednostką obmiaru robót jest m2, metr bieżący.

20.8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:
1. Zatwierdzoną dokumentację techniczną
2. Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw
podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających
3. Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów
Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie:
1. Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych,
kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowicą obrotową, poprzez sprawdzenie położenia
elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na płaszczyznę podłogi; sufit - wysokość nad podłogą) względem stałych punktów
charakterystycznych budynku ustalonych punktów odniesienia.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi.
3. Poprawność systemowa - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych.
Czynności sprawdzające przy odbiorze:
1. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny przy pomocy sztywnej łaty aluminiowej o długości 2 m, sprawdzenie we wszystkich
kierunkach.
2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej przy pomocy sztywnej łaty aluminiowej o długości 2 m i miarka z podziałką
milimetrową (metrówka).
3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego przy pomocy pionu murarskiego lub poziomicy laserowej, metrówka.
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4. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji (kąty miedzy sąsiadującymi ścianami, ścianą i
sufitem lub inną konstrukcją.
5. Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania).
Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać
za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu
i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
20.9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
 Dostarczenie materiałów i sprzętu
 Przygotowanie podłoża
 Montaż płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
 Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów
 Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych

20.10. Przepisy związane

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa 1979 rok.

21. SST Zieleń
21.1. Wstęp

21.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu projektowanej zieleni.

21.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych pkt. 21.1.1.

21.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem projektowanej zieleni.

21.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom
prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości
składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
Materiał roślinny – drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraźnie wykształconym
przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu.
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem
uzyskania wielopędowości.
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.
Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

21.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

21.2. Materiały

21.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

21.2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
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 ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% materii organicznej
 optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8
 ziemia nie może być zasolona,
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być
mieszanką mineralno-organiczną ,
 ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,
 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy.
21.2.3. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np.
torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i
wskaźników jakości kompostu.

21.2.4. Materiał roślinny sadzeniowy

Krzewy i pnącza okrywowe
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana
jest nazwa łacińska, forma, producent. Sadzonki krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne
korzenie drobne,
 pędy korony krzewów nie powinny być przycięte.
Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
 martwice i pęknięcia kory,
 dwupędowe korony drzew formy piennej,
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

21.2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

21.2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy
stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

21.3. Sprzęt

21.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

21.3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
 łopat, grabi, taczek,
 sprzętu do podlewania roślin,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko – ładowarka z otwieraną przednią łyżką.

21.4. Transport

21.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

21.4.2. Transport materiałów

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych
materiałów.
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed
uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem.
Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą
sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty,
zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na
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ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze
nawodnić.
Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu, oraz składowania na placu budowy.
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący
sposób:
 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,
 wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym
miejscu.
21.5. Wykonywanie robót

21.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie
odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:
 zalane doły przeznaczone do sadzenia,
 zbite podłoże,
 zalegająca woda w miejscach sadzenia,
 mocno zamarznięta ziemia,
 długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.

21.5.2. Trawniki

Zakładanie trawników
 teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,
 trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o grubości określonej w opisie do
projektu, która nie powinna zawierać więcej aniżeli 7% materii organicznej, STWiOR Z – 00.00.00.
 rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z ziemią,
 przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi
termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V),
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,
 w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,
 po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,
 krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWiOR.
Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała
wysokości 15 cm,
 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 3 cm,
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość
koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
 chwasty trwałe należy usuwać ręcznie
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak,
aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

21.5.3. Krzewy

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:

 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej
na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt.
 krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doły o głębokości wskazanej w dokumentacji projektowej,
 krzewy na rabatach sadzimy punktowo
 sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach
 po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,
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 po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę)
 teren wokół roślin należy ściółkować warstwą kory sosnowej o grubości 5 cm.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
 podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pnącza powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po
posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),
 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów i pnączy,
 odchwaszczaniu ziemi,
 uzupełnianiu ściółki,
 usuwaniu odrostów korzeniowych,
 kontrolowaniu chorób i szkodników,
 poprawy struktury i wyglądu krzewów,
 wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i pnączy,
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

21.5.4. Drzewa

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:
 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej
na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt.
 sadzenie należy przeprowadzić na głębokości podobnej do tej na jakiej drzewa rosły w szkółce/w pojemnikach
 po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,
 po posadzeniu kdrzewa należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę).
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
 podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po
posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),
 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew,
 odchwaszczaniu ziemi,
 uzupełnianiu ściółki,
 usuwaniu odrostów korzeniowych,
 kontrolowaniu chorób i szkodników,
 poprawy struktury i wyglądu drzew,
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

21.6. Kontrola jakości robót

21.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.

21.6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 prawidłowego uwałowania terenu,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
 poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik

21.6.3. Krzewy i drzewa

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołków pod drzewa, krzewy i pnącza oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej,
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości
sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023
[3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 prawidłowego rozłożenia ściółki,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy,
 zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy:
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 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy z dokumentacją projektową,
 jakości posadzonego materiału.

21.7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników;
 szt. (sztuka) wykonania posadzenia: drzewa, krzewu;
 m3 (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia roślin, zemi.

21.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 21.6 dały wyniki pozytywne.

21.9. Podstawa płatności

Ogólne zasady podstawy płatności podano w ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
 roboty przygotowawcze: dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
 zakładanie trawników,
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu:
 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów,
 dostarczenie materiału roślinnego,
 posadzenie materiału roślinnego,
 przykrycie ściółką trenu pod roślinami,
 pielęgnację posadzonych rośłin: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie.

21.10. Przepisy związane
PN-G-98011
PN-R-67023
BN-73/0522-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Kompost
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ZAŁĄCZNIK DO OPZ
NR 1.10

S 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
S 01.01.00 INSTALACJA GRZEWCZA
S 01.02.00 INSTALACJA WOD-KAN
S 01.03.00 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPIS TREŚCI
S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE
S 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Obmiar robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
S 01.01.00 INSTALACJA GRZEWCZA
1. Wstęp
2. Materiały
Izolacja antykorozyjna
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
S 01.02.00 INSTALACJA WOD-KAN
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
S 01.03.00 WENTYLACJA
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
S 01.04.00 KIMATYZACJA
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót

1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE SANITARNE
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
S 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót dla instalacji sanitarnych dla potrzeb inwestycji "Budowa bazy dla poduszkowców i
jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka, zlokalizowanych na działkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6
obręb 009".
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.
1.1. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (S 01).
1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury -- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
Ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć- akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE SANITARNE
1.4.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych
oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne
z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
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zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. Materiały.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
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4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
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robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
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budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 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
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przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
8. Obmiar robót.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom
urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót"
9. Podstawa płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie uwzględniać SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający
10. Przepisy związane.
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2042)
3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086)
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
S 01.01.00 INSTALACJA GRZEWCZA
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
instalacji grzewczej dla potrzeb inwestycji "Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m.
Nowa Pasłęka, zlokalizowanych na działkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 obręb 009".
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
1. Instalacji centralnego ogrzewania
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 1.5
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Instalacja grzewcza.
Budynek biurowy:
Instalacja grzejnikowa centralnego ogrzewania - prowadzona w posadzkach
Instalacja ciepła technologicznego - do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych - prowadzona w strefie
podwieszanego sufitu
Instalacja grzewcza do budynku hangaru - prowadzona w strefie podwieszanego sufitu
Budynek hangaru:
Instalacja grzejnikowa połączona z aparatami grzewczymi w hali poduszkowców
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Źródło ciepła: kondensacyjna kotłownia olejowa o mocy do 157kW
Załącznik do WT definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów
rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym
przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik przewodzenia
ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(m·K).

Grzejniki w budynku głównym i hangarze
W budynku głównym projektuje sie zastosowanie grzejniki typu zaworowe (V) z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. W hangarze grzejniki typu (K) z zasilaniem bocznym do montaż wraz z zaworem
termostatycznym i odcinającym na powrocie.
Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika.
Zawiera ona:
element dławiący umożliwiający regulację 1-go stopnia, zwaną regulacja wstępną (montażową lub trwałą –
nastawy), element nastawczy umożliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną także regulacją eksploatacyjną lub
bieżącą – zawory termostatyczne.
Aparat grzewczy
W hali poduszkowców projektuje się 3 szt. aparatów grzewczych naściennych - rozmieszczenie zgodnie z
częścią graficzną. Urządzenia należy dostarczyć w zestawie z automatyką i armaturą hydrauliczną
zabezpieczającą przed zamarznięciem czynnika grzewczego.
Parametry aparatów grzewczych:
Q= 12,5 kW (70/55/12)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 2000 m3//h
Imax=0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 10,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca.
Zewnętrzna instalacja grzewcza
Z kotłowni w budynku głównym do hangaru prowadzi się odrębny obieg grzewczy. W obu budynkach instalację
należy wykonać z rur stalowych spawanych i prowadzić w strefie podwieszanego sufitu. Między budynkami
należy wykonać odcinek instalacji zewnętrznej z rur preizolowanych typu PEX o średnicy Ø50mm.
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Napełnianie instalacji i próba ciśnieniowa
Wszystkie próby przeprowadzać przed założeniem izolacji i zamurowaniem przewodów w posadzkach. Próbę
ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy odłączonym naczyniu wzbiorczym. Napełnić układ wodą i
odpowietrzyć grzejniki. Doprowadzić ciśnienie do ciśnienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niż
0,4 MPa) zamknąć układ i utrzymać ciśnienie przez 30 min. Próbę ciśnieniową na gorąco (przy parametrach
pracy instalacji) przy ciśnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.
Kotłownia olejowa
Zasilanie budynku w energię cieplną do celów c.o. i c.w.u. będzie z własnej wbudowanej kotłowni
kondensacyjnej na olej opałowy. Projektuje się kocioł kondensacyjny o modulowanej mocy do 157 kW.
Przewody rozprowadzające w kotłowni wykonać jako stalowe ze spadkiem w kierunku kotła. Rurociągi stalowe
należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie zestawem malarskim antykorozyjnym
odpornym na wysoką temperaturę. Kocioł wyposażyć w zawory odcinające na zasilaniu i powrocie. Obiegi
grzewcze wyposażyć w pompy biegowe, instalację ciepłej wody w pompę cyrkulacyjną c.w.u.
Armatura na przewodach instalacyjnych:
 zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100 oC
 filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100 oC
 zawory zwrotne dla PN10 przy T=100oC
 manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez Główny
Urząd Miar
Wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.
Proces spalania, montaż, uruchomienie należy prowadzić zgodnie z DTR urządzenia. Naczynie, kocioł, itd.
muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT. Sterowanie kotłem odbywać się będzie w
sposób automatyczny przy pomocy sterownika połączonego z zewnętrznym pogodowym czujnikiem
temperatury.
Opis kotła olejowego:
Niskotemperaturowy kocioł grzewczy z kondensacyjnym olejowym wymiennikiem ciepła. Kocioł trójciągowy z
wielowarstwowymi konwekcyjnymi powierzchniami grzewczymi i podłączanym dodatkowo wężownicowym
wymiennikiem ciepła Inox-Radial.
Do eksploatacji z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle. Dopuszczalna temperatura na zasilaniu (=
temperatura progowa) do 110°C
Dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar (0,4 MPa)
- Oznaczenie CE: CE-0035BU104
- Olejowy zespolony kocioł kondensacyjny z olejowym palnikiem wentylatorowym
- Sprawność znormalizowana dla eksploatacji na olej opałowy: 97% (Hs)/103% (Hi).
- Wymiennik ciepła Inox-Radial do kondensacji spalin, dopasowany do kompaktowego kotła grzewczego.
- Kompletny, z orurowaniem wymiennika ciepła i pompą, dostosowany
do wszystkich mocy cieplnych kotła.
- Długie cykle pracy palnika oraz niewiele przerw w pracy dzięki dużej
pojemności wodnej chronią środowisko.
- Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki
cyfrowemu regulatorowi z możliwością komunikacji.
- Zintegrowany układ rozruchowy Therm-Control ułatwia podłączenie
hydrauliczne – dzięki czemu można zrezygnować z pompy mieszającej
oraz z podwyższania temperatury wody na powrocie.
- Brak konieczności zabezpieczenia przed brakiem wody
Kubatura kotłowni
Vk min= Q/ 4,65 kW/m3 =157 kW / 4,65 = 33,76 m3
Kubatura kotłowni 93,62m3 przy wysokości h = 3,67 m
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Ochrona p poż:
Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową 6 kg i koc
gaśniczy.
Główny awaryjny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu z zewnątrz i z
budynku.
Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż. oznaczyć zgodnie z polskimi normami.
Drzwi dla pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej ( na zewnątrz ), być łatwe do otwarcia (bez użycia klamki), o szerokości w świetle min. 0,9 m, i
odporności ogniowej EI 60- pomieszczenie kotłowni.
W pomieszczenie kotłowni i magazynu oleju przejścia przez ściany wykonać w systemie ognioodpornym.
Instalacja paliwowa
Palnik kotła zasilany będzie olejem opalowym lekkim magazynowanym w projektowanym magazynie z baterii
zbiorników. Zbiornik połączyć z palnikiem olejowym kotła dwoma przewodami rurowymi wykonanymi z
miedzi. Przewody paliwowe pomiędzy magazynem paliwa, a filtrem paliwowym zamontowanym przy kotle
prowadzić pod stropem. Przed palnikiem kotła zamontować filtr oleju do instalacji dwururowych z zaworem
zwrotnym i zaworem odcinającym.
Magazyn paliwa
W magazynie paliwa przewiduje się baterię zbiorników na olej opałowy o łącznej pojemności 4m3. Zbiornik
wyposażono w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu
napełniania, przekazujący sygnał do miejsca w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania. Wlew paliwa
umieszczono na zewnętrznej ścianie budynku w szafce naściennej i połączono z zbiornikiem rurą stalową DN
50, zachowując spadek poziomu 2% w kierunku zbiornika. Zastosować zbiorniki dwuścienne. Zbiorniki w
całości wykonane są z polietylenu. Dzięki podwójnym ścianom stanowią zabezpieczony zasobnik, bez potrzeby
budowania wanny wyłapującej olej. Przyłącze podstawowe G do zbiornika zawiera zestaw ssawny
jednodrogowy 3/8" GW, systemowy układ zalewowy 2" GZ do podłączenia instalacji zewnętrznej, systemowy
układ odpowietrzenia 1,5" do podłączenia instalacji zewnętrznej, wskaźnik poziomu paliwa.
Wytyczne dot. instalacji elektrycznej
Urządzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kotłowni powinny odpowiadać wymogom podanym w
PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu hermetycznym. W kotłowni należy
przewidzieć gniazda narzędziowe 230Vi 230/380V.
Uziemieniu bezwzględnie podlegają:
- silniki elektryczne,
- instalacje elektryczne,
- instalacja odgromowa komina,
- komin odprowadzający spaliny bezwzględnie osłonić instalacją piorunochronną, zgodnie z PN-86/E-05003/0103.
Instalację grzewczą wodną, a także armaturę należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.
Uwaga:
Kotłownię należy wyposażać w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję
postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo
poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i
dopuszczenia.
Wszystkie przewody instalacji grzewczej i ciepłej wody i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniu kotłowni
należy wykonać zgodnie z załącznikiem do WT który definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości
izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik
przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(m·K).
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3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji grzewczych
Do wykonania robót instalacji grzewczych Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co
najmniej z poniższego sprzętu:
- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych
rozwiązań technicznych.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Instalacje grzewcze
Poziome i pionowe przewody rozdzielcze instalacji grzejnikowej
Projektuje się wyposażenie poszczególnych przewodów rozdzielczych w armaturę odcinającą, regulacyjną i
armaturę spustową, umożliwiającą ich czasowe odłączenie od instalacji i opróżnianie z wody. Dla
projektowanego układu z rozdziałem dolnym przewody rozdzielcze należy prowadzić ze spadkiem 5‰ w
kierunku od pionu do źródła ciepła.
Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać ich właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach
ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy
tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
Rozprowadzenie do grzejników i nagrzewnic i aparatów grzewczych
Projektuje się zasilanie grzejników za pomocą pionowych bądź poziomych przewodów rozprowadzających.
Przewody prowadzone będą od przewodów rozdzielczych w posadzce w kierunku grzejników. Poziome
przewody rozprowadzające można układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów
rozprowadzających nastąpi poprzez zawory odpowietrzające zainstalowane w grzejnikach typu V a także przy
zainstalowanych automatycznych zaworach odpowietrzających na umiejscowionych na końcówkach pionów
zasilających. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów
rozprowadzających, można będzie opróżnić je z wody przedmuchując je sprężonym powietrzem.
Rozprowadzenie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic central oraz obieg grzewczy do sąsiedniego
budynku wykonać z rur stalowych spawanych ze szwem i prowadzić w strefie podwieszanego sufitu. Przed
centralami wentylacyjnymi należy zastosować zawór równoważący, odcinające na zasileniu i powrocie oraz
komplet armatury regulacyjnej dostarczony wraz z centralami wentylacyjnymi.
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- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych
branż.
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych
zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną przez producenta systemu i
obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych
urządzeń co do zgodności z dokumentacją,
- Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów,
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku
próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań
zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin
wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie
wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń.
- Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiór częściowy.
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót,
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis
w dzienniku budowy
8.3. Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia należy przedłożyć protokoły odbiorów
częściowych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków
technicznych
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób szczelności
c) w szczególności należy skontrolować
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających
- wielkość spadków przewodów
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami
- prawidłowość wykonania odpowietrzników
- prawidłowość wykonania montażu urządzeń
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną
- jakość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów
- jakość wykonania izolacji cieplnej przewodów i armatury
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane.
10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności.
PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

S 01.02.00 INSTALACJA WOD-KAN
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
wewnętrznej instalacji wod-kan dla potrzeb inwestycji "Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek
pływających w m. Nowa Pasłęka, zlokalizowanych na działkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 obręb 009".
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
1. Instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - do celów higieniczno-sanitarnych oraz instalacji hydrantowej
2. Kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznym
i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Instalacje wodna i hydrantowa budynek główny i hangar
Projektowaną instalację wody zimnej należy podłączyć z projektowanego przyłącza wody. Instalacja
hydrantowa z uwagi na za niskie ciśnienie w sieci wodociągowej będzie współpracować zestawem podnoszącym
ciśnienie wody. Na odejściu na instalację bytową należy zamontować zawór pierwszeństwa p.poż. dn 40.
2.1.1 Wyposażenie higieniczno-sanitarne
Uwaga! Wybrane rozwiązania (rodzaj armatury sanitarnej, kabin HPL itp.) podlega akceptacji Inwestora.
Możliwy jest wybór innych rozwiązań w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem, o ile nie pogarszają one
warunków użytkowych i funkcjonalnych.
- H.1. - Pisuar 1kpl.
Kompletny zestaw pisuaru ze stelażem i niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania i montażu elementami.
Montaż na wysokości ok. 61-65cm (do "dziobu" pisuaru)
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- Pisuar
Pisuar posiada dopływ z tyłu. Pisuar ceramiczny. Pochodzi z ten samej serii/linii co wybrane miski ustępowe.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- Stelaż pod pisuar
Stelaż do pisuaru do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień. Rama stalowa, powlekana
proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, przyłącza obiektów z przestawialną wysokością do montażu
pojedynczego lub szynowego z szybką regulacją i blokadą wysokości.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

-H.2 - Muszla WC
17kpl.
Kompletny zestaw miski ustępowej z deską, przyciskiem, stelażem i niezbędnymi do poprawnego
funkcjonowania i montażu elementami.

-Miska ustępowa
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Z jednej serii z pisuarem i miską ustępową dla osób niepełnosprawnych. Wysokość montażu ok. 40cm (do góry
miski ustępowej). Spełnia CF, BP, LR, CA, WL, VR, DA dla normy PN-EN997:2012. Miska ustępowa w
komplecie z deską.
Wysokość montażu: 40 cm
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- Stelaż WC
Stelaż do WC ściennego, spłuczka do WC z małym otworem rewizyjnym, rama stalowa, powlekana proszkowo,
samonośna, z szybką regulacją i blokadą wysokości. Materiał mocujący - 2 sworznie mocujące WCC, kolanko
odpływowe z polietylenu, regulacja głębokości zabudowy. Zestaw dopływowy i odpływowy, spłuczka do WC 69l, ustawienie fabryczne 6l i 3l. Przyłącznie wodne ze strony lewej, prawej, od tyłu lub od góry. Armatura I
klasy głośności.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- Przycisk WC
Dp uruchomienia 2-pojemnościowego. Wykonany z ABS lub stali nierdzewnej.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- H.3. - Umywalka dla osób niepełnosprawnych
2kpl.
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnymz umywalki z baterią i innymi
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania i montażu elementami .
- Bateria dla osób niepełnosprawnych
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15 do uruchamiania dźwigni ramieniem, powłoka chromowa, metalowa
dźwignia ramienna 250mm obszar obrotu 100°, metalowy ogranicznik krańcowy, głowica ceramiczna 1/2",
termoelement z materiału rozszerzalnego, pokrętło z wyborem temperatury z ogranicznikiem bezpieczeństwa
między 35°C i 45°C. Sitko do zanieczyszczeń.
Zdjęcie produktu referencyjnego
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-Umywalka dla osób niepełnosprawnych
Umywalka ścienna o wymiarach ok. 55x55cm, z otworem na baterię na środku, otworem przelewowy, zestawem
mocującym, syfonem (mosiężny z powłoką chromową, przykręcanym zamknięciem do czyszczenia syfonu i
przesuwną rozetą). Umywalka ceramiczna lub z odlewu mineralnego. Umywalka spełnia wytyczne DIN 18040
dla budownictwa bez barier. Posiada otwór na baterię.
Zdjęcie produktu referencyjnego

- Syfon umywalkowy
Syfon umywalkowy 1 1/4", mosiężny z powłoką chromową, przykręcanym zamknięciem do czyszczenia syfonu
i przesuwną rozetą
Zdjęcie produktu referencyjnego;

- H.4 - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
1kpl.
Kompletny zestaw miski ustępowej (wraz z deską, przyciskiem, stelażem) dla osób niepełnosprawnych i
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania i montażu elementami.
Zestaw referencyjny:

-miska ustępowa
Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, dł. 70cm, wysokość montażu: 46 cm.
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- Stelaż WC
Stelaż do WC ściennego, spłuczka do WC z małym otworem rewizyjnym, rama stalowa, powlekana proszkowo,
samonośna, z szybką regulacją i blokadą wysokości. Materiał mocujący - 2 sworznie mocujące WCC, kolanko
odpływowe z polietylenu, regulacja głębokości zabudowy. Zestaw dopływowy i odpływowy, spłuczka do WC 69l, ustawienie fabryczne 6l i 3l. Przyłącznie wodne ze strony lewej, prawej, od tyłu lub od góry. Armatura I
klasy głośności.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- Przycisk WC
Dp uruchomienia 2-pojemnościowego. Wykonany z ABS lub stali nierdzewnej.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- H.5 - Umywalka łazienkowa
21kpl.
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie w umywalki z baterią i innymi niezbędnymi do poprawnego
funkcjonowania i montażu elementami.
-Umywalka wisząca
Umywalka ścienna o wymiarach ok. 60x48cm, z otworem na baterię na środku, otworem przelewowy, zestawem
mocującym, syfonem (mosiężny z powłoką chromową, przykręcanym zamknięciem do czyszczenia syfonu i
przesuwną rozetą). Wysokość montażu umywalki :85 cm.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- Bateria umywalkowa
Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojąca, posiadająca atest PZH, wykończenie - chrom.
Minimalny przepływ 2,5l/min, perlator, giętkie węże przyłączeniowe, montaż jednootworowy, głowica
ceramiczna 35mm.
Zdjęcie produktu referencyjnego:
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- H.6. - Prysznic 12kpl.
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie z prysznica wraz z baterią, brodzikiem, odpływem i innymi
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania.
Elementy składowe:
- brodzik niskoprogowy, wysokość rantu max. 3cm. Wymiary min.: 100x90cm

-zestaw prysznicowy z termostatem i drążkiem, składa się z: główka prysznicowa, bateria termostatyczna,
drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy, zmiana strumienia poprzez obrót. Głowica posiada regulację
strumienia wody za pomocą wymiennych dysz o budowie ułatwiającej czyszczenie. Wykończenie chrom.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

-ścianka prysznicowa z drzwiczkami, wys. 190 cm, szkło hartowane przezroczyste, ścianka dopasowana do
wymiarów brodzika,

- H.7. - Prysznic 3kpl.
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie z prysznica wraz z baterią, brodzikiem, odpływem i innymi
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania.
Elementy składowe:
- brodzik wpuszczany w podłogę,wymiary min.: 100x100cm

-wylewka prysznicowa podtynkowa: bateria z mieszaczem podtynkowa, deszczownica, ramię ścienne
Zdjęcie produktu referencyjnego:
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-H.8 - Zlew z ociekaczem
5kpl.
Kompletny zestaw zlewu wraz z baterią, syfonem itp. niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania i montażu
elementami. Zlew wpuszczany w blat. Stalowy, jedno lub półtorakomorowy. Syfon automatyczny typu pop-up.
Wymiary zlewu: szer. ok. 79cm, długość ok 50cm, głębokość ok. 19cm.
Wysokość montażu umywalki :90 cm.
Bateria:

Zlew z ociekaczem:

- H.9. - Umywalka wpuszczana w blat
4kpl.
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie w umywalki z baterią i innymi niezbędnymi do poprawnego
funkcjonowania i montażu elementami.
Umywalka ceramiczna, wpuszczana w blat, biała, z korkiem typu klik-klak, przelewem oraz półsyfonem ze stali
nierdzewnej. Wysokość montażu umywalki :90 cm.
Przykładowa umywalka:

- Bateria umywalkowa
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Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojąca, posiadająca atest PZH, wykończenie - chrom.
Minimalny przepływ 2,5l/min, perlator, giętkie węże przyłączeniowe, montaż jednootworowy, głowica
ceramiczna 35mm.
Przykładowa umywalka:

- Syfon umywalkowy
Syfon umywalkowy 1 1/4", mosiężny z powłoką chromową, przykręcanym zamknięciem do czyszczenia syfonu
i przesuwną rozetą.
Zdjęcie produktu referencyjnego:

- H.10. - Zlew gospodarczy
3kpl.
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie ze zlewu gospodarczego z baterią i innymi elementami
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania i montażu.
Zlew wiszący, stalowy, wyposażony w korek i otwór przelewowy oraz syfon. Szerokość: ok. 63cm, długość ok.
53cm, głębokość min. 22cm.
Bateria dobrana do wybranego typu zlewu. Bateria powinna posiadać wyciąganą wylewkę. Zlew odporny na
wysoką i niską temperaturę oraz działanie agresywnych środków chemicznych.
Bateria
Zdjęcie produktu referencyjnego:

2.2.2 Zestaw podnoszący ciśnienie wody
Zestaw zbudowany jest z dwóch agregatów które są połączone w zestawie równoległym, kolektorami
napływowymi tłocznymi, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej.
W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:
Część pompy
Wykonanie materiałowe
Korpusy
żeliwo szare *
Wirnik
stal nierdzewna
Kierownice
stal nierdzewna
Wał
stal nierdzewna
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Płaszcz zewnętrzny
stal nierdzewna
* brak kontaktu z pompowanym medium
Agregaty pompowe.
Zastosowane są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie
zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3. Pompy mogą być również
stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o
agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.
Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ
"in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło
tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły poosiowe generujące się w
układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie
wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko
ślizgowe, smarowane pompowanym medium. Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym
uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury
pompowanego medium.
Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie:
moc zainstalowana
2 x 0,37 kW *
moc pobrana maksymalna
2 x 0,32 kW
Konstrukcja nośna.
Wykonana jest z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna ustawiona jest na
wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska
posadzka.
Kolektory.
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja
spawana z rur stalowych nierdzewnych zakończonych gwintem G2.
Sterowanie swobodnie programowalne.
Jako najbardziej racjonalny sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie nadążne, realizowane za
pośrednictwem przemiennika częstotliwości.
Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposażona jest w dotykowy panel operacyjny 4,3",
wyposażona jest również w port RS485 z protokołem Modbus RTU.
Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje:
 utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,

zabezpieczenie przed suchobiegiem,
 bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości –
równomierne zużycie poszczególnych agregatów),
 każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku z czym
zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie
żywotności instalacji (brak udarów hydrau-licznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).
 szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokołem Modbus RTU
umożliwiającym przesył danych za pomocą dowolnego modemu obsługującego port RS-485 z
protokołem Modbus RTU
 w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
 istnieje możliwość sterowania ręcznego,
 zestaw zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...),
Wyprowadzenie wyświetlacza na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy
zestawu.
Przy współpracy zestawu z opcjonalnym wodomierzem z nadajnikiem impulsów lub przepływomierzem można
uzależnić wartość ciśnienia zadanego od wartości aktualnego rozbioru w taki sposób aby zmiany te
odzwierciedlały (z pewnym przybliżeniem) charakterystykę rurociągu tłocznego, co praktycznie umożliwia
utrzymywanie ciśnienia na mniejszym poziomie w trakcie zmniejszonego rozbioru – dodatkowe zmniejszenie
zapotrzebowania na energię elektryczną.
Współpraca z wodomierzem pozwala na:
 sygnalizowanie awarii rurociągu tłocznego (sposób sygnalizacji – do uzgodnienia, awaryjne wyłączenie
zestawu po prze-kroczeniu zadanej wydajności),
 pomiar w sposób ciągły aktualnego rozbioru.
Szafa sterownicza.
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Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje się poza zestawem (np. na ścianie obiektu lub w centrali
sterowniczej). Szafa wyposażona jest w wyłącznik główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomocą
wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień
zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez
kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora.
Obejście testujące
W celu zachowania sprawności ruchowej pomp i w zgodzie z wymogami określonymi w DZ. U. z 2006 r. Nr 80,
poz. 563, o wymogu wyposażenia pomp w układ pomiarowy proponuje sie obejście testujące odpowiednio
wyposażone. Zestaw wyposażony jest w obejście testujące DN32 (spinka kolektorów), złożone z zaworu
elektromagnetycznego normalnie zamkniętego (NZ), wodomierza oraz zaworu kulowego służącego do
wyregulowania przepływu.
Manometry.
Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na
kolektorach zestawu.
Przetwornik ciśnienia.
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym. Przetwornik cechuje
zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem
pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność i niezawodność w trakcie
eksploatacji.
Zabezpieczenia zanikowe.
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed:
- zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią,
- zwarciem doziemnym
- przeciążeniem silnika,
Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do normalnego stanu
pracy.
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów – w tym zakresie –
producenta jak i Polskich Norm.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaźnik
poziomu cieczy.
Uwagi dotyczące instalacji ZHF.
- minimalne ciśnienie dynamiczne w miejscu przyłączenia zestawu w/g tabeli doboru
- miejsce zainstalowania ZHF powinno spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów,
- temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C,
- pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę powietrza w
ciągu godziny i o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Projektuje się odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z budynku do projektowanego przyłącza
kanalizacji sanitarnej. Podejścia pod urządzenia prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach, zachowując
spadki zgodnie z aktualnymi wymaganiami branżowymi. Przejścia przewodów przez ściany budynku wykonać
w tulejach ochronnych, stalowych z wypełnieniem masą plastyczną.
Podejście pod umywalki PVC Ø32/50mm, zlewozmywak PVC Ø50mm, podejścia dla więcej niż jednego
urządzenia PVC Ø75mm oraz podejście pod miski ustępowe PVC Ø110mm.
Piony i poziomy instalacji deszczowej wykonać z rur PEHD. Poziomy instalacji kanalizacji deszczowej ze
względu na płytkie zagłębienie pod posadzką w budynku głównym obetonować betonem C16/20 do wierzchu
rury na całej długości trasy na szerokości 80 cm. Instalację wyprofilować ze spadkiem 0,5% na 1m.
3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan.
Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazać się możliwością
korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:
do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarki
ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów.
4. Transport.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych
branż.
Przewody poziome instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obu budynkach należy wykonać z rur
wielowarstwowych łączonych przy pomocy złączek zaciskowych lub w innym systemie o podobnych
parametrach. Przewody poziome oraz podejścia do armatury prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych.
Przewody wodne prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować otuliną z pianki polietylenowej PE o grubości
13 mm laminowanej z zewnątrz folią polietylenową.
Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych. Przewody instalacji
hydrantowej prowadzone w strefie podwieszanego sufitu (rozstaw podpór zgodnie z wytycznymi producenta
uchwytów) - zaizolować otuliną z pianki polietylenowej PE o grubości 13 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane różnych stref p.poż wykonać za pomocą prześć p.poż. np.
opasek lub specjalistycznych mas p.poż. do rur niepalnych - wg. wytycznych producenta wybranego systemu.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane nie stanowiące oddzielenia stref p.poż. wykonać w tulejach
ochronnych, stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń między
tuleją, a przewodem wypełnić masą plastyczną. W obszarze tulei nie wykonywać połączeń na przewodzie.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku przyłącza zewnętrznego. Przewody mocować do
ścian za pomocą uchwytów typowych dla wybranego systemu.
Wodę należy doprowadzić do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, spłuczek. Projektuje
się umywalki wyposażone w armaturę pionową, zlewozmywaki wyposażone w baterie stojącą z ruchomą
wylewką, a miski ustępowe wiszące na stelażach podtynkowych - armatura wg. ST.
W celu umożliwienia zdemontowania baterii bez odcinania całej instalacji, na podejściach do baterii zamocować
zawory przepływowe, kulowe dn=15mm.
Ciepła woda dostarczona zostanie z zasobnika ciepłej wody współpracującego z kotłem olejowym. W hangarze
ciepła woda z elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego o pojemności 10 litrów.
W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny
być osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie może być połączenia rur. Na trasie przewodów
tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur montować
kompensatory i punkty stałe.
- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR zaprojektowanych urządzeń
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych
urządzeń co do zgodności z dokumentacją,
- Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których prowadzone są
przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie
odwyższonego ciśnienia.
- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody należy przepłukać w
celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu
dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki
powietrza.
- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność w czasie
swobodnego przepływu przez nie wody b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające
ścieki sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez
oględziny.
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną pod płytą fundamentową wykonać z rur PEHD o połączeniach
zgrzewanych, resztę instalacji wykonać z rur PVC/PP łączonych na wcisk na uszczelkę gumową, wpusty
podłogowe zamontować ze stali nierdzewnej. Sposób prowadzenia, średnice podejść pokazano na rzutach
instalacji kanalizacji sanitarnej.
W hangarze instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w posadzkach należy wykonać z rur PEHD o
połączeniach zgrzewanych w przypadku prowadzenia pod płytą fundamentową. Odwodnienie liniowe z hali
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poduszkowców należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę dn800 betonową z poduszką
sorbentową.
Piony i poziomy instalacji deszczowej wykonać z rur PEHD. Poziomy instalacji kanalizacji deszczowej ze
względu na płytkie zagłębienie pod posadzką w budynku głównym obetonować betonem C16/20 do wierzchu
rury na całej długości trasy na szerokości 80 cm. Instalację wyprofilować ze spadkiem 0,5% na 1m.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń kanalizacyjnych,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborów sanitarnych.
8.3. Odbiór częściowy.
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót,
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiór końcowy.
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły
odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją
techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunków technicznych
b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i
prób szczelności
c) w szczególności należy skontrolować
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających
- wielkość spadków przewodu
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
- prawidłowość wykonania odpowietrzników
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami
- prawidłowość ustawienia wydłużek armatury
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych
- jakość wykonania izolacji cieplnej
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane.
10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć
wodociągowa przeciwpożarowa
PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
S 01.03.00 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb "Budowy bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m.
Nowa Pasłęka, zlokalizowanych na działkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 obręb 009".
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z wykonaniem:
- wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem wewnętrznej gazu zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00.
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Wentylacja
W budynku przewiduje się 3 centrale wentylacyjne. Centrala NW1 obsługuje pomieszczenia znajdujące się na
parterze. Centrala z wymiennikiem obrotowym o parametrach nawiewu – N-3700 m3/h oraz W-2950 m3/h i
zlokalizowana została na II piętrze w pomieszczeniu wentylatorowni. Dokładne bilanse oraz dobory central
znajdują się w załączniku obliczenia. Centrala NW2 obsługuje pomieszczenia szatni znajdujących się na
parterze. Centrala z wymiennikiem obrotowym o parametrach nawiewu – N-1100 m3/h oraz W-600 m3/h. I
zlokalizowana jest w pomieszczeniu wentylatorowni. Dokładne bilanse oraz dobór centrali znajduję się w
załączniku obliczenia. Centrala NW3 obsługuję pomieszczenia znajdujące się na I i II piętrze. Centrala z
wymiennikiem obrotowym o parametrach N-7000 m3/h oraz 4400 m3/h i zlokalizowana została na II piętrze w
pomieszczeniu wentylatorowni. Dokładne bilanse oraz dobory central znajdują się w załączniku obliczenia. W
budynku zaprojektowano 7 pionów wentylacyjnych – łazienkowych, oznaczone WD1, WD2, WD3, WD4,
WD5, WD6 i WD7. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych odbywa się z central wentylacyjnych,
natomiast wyciąg przez wentylatory kanałowe.
Opis zaprojektowanych urządzeń.
Centrala NW1
Dobrano centralę wewnętrzną stojącą nawiewno - wywiewną z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicą wodną
o parametrach podstawowych:
 posadowienie centrali: stojąca, wewnętrzna
 VN = 3700 m3/h
 Vw = 2950 m3/h
 spręż dyspozycyjny nawiewu: Hdysp ≥ 300 Pa
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spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 300 Pa
wymiennik obrotowy
nagrzewnica wodna – 70/55 st. C
filtry działkowe - M5

Centrala NW2
Dobrano centralę wewnętrzną stojącą nawiewno - wywiewną z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicą wodną
o parametrach podstawowych:
 posadowienie centrali: stojąca, wewnętrzna
 Vn = 1100 m3/h
 Vw = 600 m3/h
 spręż dyspozycyjny nawiewu: Hdysp ≥ 300 Pa
 spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 300 Pa
 wymiennik obrotowy
 nagrzewnica wodna – 70/55 st. C
 filtry działkowe - M5
Centrala NW3
Dobrano centralę wewnętrzną stojącą nawiewno - wywiewną z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicą wodną
o parametrach podstawowych:
 posadowienie centrali: stojąca, wewnętrzna
 Vn = 7000 m3/h
 Vw = 4400 m3/h
 spręż dyspozycyjny nawiewu: Hdysp ≥ 400 Pa
 spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 400 Pa
 wymiennik obrotowy
 nagrzewnica wodna – 70/55 st. C
 filtry działkowe - M5
Wentylator WD1 (wywiew z pomieszczeń WC)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 450 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 200 Pa
Wentylator WD2 (wywiew z pomieszczeń umywalni, suszarni i pralni)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 700 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 200 Pa
Wentylator WD3 (wywiew z pomieszczeń WC i umywalni)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 400 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 200 Pa
Wentylator WD4 (wywiew z pomieszczeń WC)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 200 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 200 Pa
Wentylator WD5 (wywiew z pomieszczenia WC i umywalni)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 1300 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 300 Pa
Wentylator WD6 (wywiew z pomieszczenia WC)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 400 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 200 Pa
Wentylator WD7 (wywiew z pomieszczenia WC)
Dobrano wyciągowy wentylator dachowy:
VW = 400 m3/h, spręż dyspozycyjny wywiewu: Hdysp ≥ 200 Pa
Kanały i kształtki wentylacyjne
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- kanały i kształtki należy wykonać i zmontować tak, aby tworzyły sztywną instalację, wolną od kołysania się,
bębnienia i przesunięć,
- kanały i kształtki zaprojektowano z blachy ocynkowanej, odpowiadające normom PN-B-03434: 1999, PN-EN
1505: 2001; PN-EN 1506: 2002; PN-EN 13180: 2002(U) o grubości według BN 88/8865-04 i (05), zgodnie z
listami części,
- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń i zadziorów,
- materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych,
- wszystkie kształtki wentylacyjne prostokątne należy wykonać z kierownicami,
- grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień
roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń ani widocznych ugięć
przewodów między podporami,
- w celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniających,
- blachy metalowe używane do wykonania kanałów mają być nowe oraz wolne od pęcherzy, wżerów i
niedociągnięć w powłoce, wszystkie krawędzie i obszary metalu, gdzie powłoka cynku została uszkodzona mają
zostać oczyszczone, przygotowane i pomalowane w zakładzie farbą cynkową, uszkodzenia powstałe podczas
transportu należy naprawić na miejscu przed montażem,
- grubości blachy powinny być dostosowane do wielkości elementów instalacji wentylacyjnych,
- kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej,
- przewody okrągłe w technologii Spiro,
- przewody elastyczne nawiewne i wywiewne dla układów wywiewnych z odzyskiem ciepła izolowane,
- wsporniki i podwieszenia przewodów w wersji ocynkowanej ogniowo, z podkładkami dźwiękochłonnymi i
wibroizolacyjnymi,
- połączenia i podwieszenia zgodnie z PN-B-76002:1976, Pr EN 12236, kanały wentylacyjne podwieszać
stosując odpowiednie systemy podparć np. firmy HILTI,
- do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej,
- maty izolacyjne mocować do blachy za pomocą kołków nitowanych, obrzeża należy wykończyć taśmą
samoprzylepną,
- elementy nawiewne i wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego oczyszczenia i
dezynfekcji,
- przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć
materiałami nieprzenoszącymi drgań,
- na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć i wykonać szczelne otwory rewizyjne zgodnie z ”Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,
zeszyt 5” (pkt. 4.2.4.),
- drzwiczki rewizyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej,
- maksymalna długość przewodów elastycznych przy podłączeniach nawiewników i wywiewników nie powinna
przekraczać 1,0m.
Wszystkie przewody wentylacyjne wewnątrz budynku od central wentylacyjnych należy zaizolować wełną
mineralną o grubości min. 30 [mm]. Piony wentylacyjne wewnątrz budynku od central wentylacyjnych należy
zaizolować wełną mineralną o grubości min. 50 [mm]. Wszystkie przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku
od central wentylacyjnych należy zaizolować wełną mineralną o grubości min. 100 [mm] oraz zabezpieczyć
płaszczem z blachy ocynkowanej. Wszystkie przewody wentylacyjne od wentylatorów (sanitariaty) należy
zaizolować wełną mineralną o grubości min. 20 [mm].Napływ powietrza przez drzwi z pomieszczeń
przyległych. Kanał o przekroju okrągłym ze stali ocynkowanej z klapą zwrotną, zaizolowany termicznie przy
pomocy wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 30mm. Przewiduje się zastosowanie przewodów i
kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanych termicznie.Dopływ powietrza do
pomieszczeń sanitariatów projektuje się przez otwory w drzwiach, oddzielających te pomieszczenia od
korytarza. Przekrój netto tych otworów powinien wynosić min. 220 cm2. Średnicę kanałów wyznaczono na
podstawie obliczeń strat ciśnienia oraz dopuszczalnej prędkości w przewodach wentylacyjnych wg. wzoru:
gdzie:
R – jednostkowy spadek ciśnienia [Pa]
L – długość przewodu wentylacyjnego [m]
Β – współczynnik poprawkowy uwzględniający chropowatość przewodu dla blachy ocynkowanej
Jednostkowy spadek ciśnienia:
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gdzie:
λ – współczynnik tarcia
dh – średnica hydrauliczna [m]
v – prędkość powietrza [m/s]
ρ – gęstość powietrza [kg/m3]
przy czym współczynnik tarcia zależny jest od chropowatości bezwzględnej materiału, średnicy hydraulicznej
przewodu oraz liczby Reynoldsa.
2.3. Klimatyzacja
Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnętrznego:
LATO
- temperatura zewnętrzna
tz = +32oC
- temperatura wewnętrzna
ZIMA

tw= +24 oC /

2oC/

- temperatura zewnętrzna

tz = -16oC
- temperatura wewnętrzna
tw= +20 oC / 2oC/
W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach objętych opracowaniem,
zaprojektowano instalację klimatyzacyjną opartą o system multi split oraz o systemy split.
System multi będzie obsługiwany przez cztery jednostki wewnętrzne naścienne połączone z jednostką
zewnętrzną za pomocą instalacji chłodniczej. Agregat skraplający zlokalizowany będzie przy elewacji budynku,
umocowany do podłoża przy pomocy konstrukcji wsporniczej. Sterowanie urządzeniami w systemie multi
będzie realizowane poprzez zastosowanie sterowników przewodowych, a także grupowych.
Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano dwa niezależne układy klimatyzatorów naściennych pracujących
naprzemiennie. Dla pojedynczego pom. 2.7 dobrano klimatyzator kasetonowy. Sterowanie urządzeniami split
będzie odbywało się dzięki zastosowaniu sterowników bezprzewodowych
Dokładna lokalizacja oraz wydajność urządzeń pokazana jest w dokumentacji projektowej.
Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 3,4 kW:
-model jednostki wewnętrznej: naścienna
-gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do
roku)
-moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,4 kW,
-moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,8 kW,
-wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 795x185x305 mm
-trzystopniowa regulacja wypływu powietrza
-poziom głośności na najwyższym biegu nie wyższy niż 40 dB(A)
-waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 8,3 kg
-wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniejszy niż 500 m3/h
-funkcja Standby 1W
-funkcja Follow Me
-autodiagnoza
-funkcja samoczyszczenia
-filtr katalityczny z atestem PZH
Jednostka zewnętrzna wydajności chłodniczej 3,4 kW:
-klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”,
-klasa energetyczna na grzaniu typu „A++”
-jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,
-współczynnik EER nie mniejszy niż 3,71
-współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,4
-moc chłodnicza nie mniej niż 3,4 kW,
-moc grzewcza nie mniej niż 3,8 kW,
-wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm]
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-poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 56 dB(A)
-wydatek powietrza 1980 m3/h
-waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 28,5 kg
-pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 0,92 kW
-pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 0,95 kW
-zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz
-zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -25 ~ + 50 C
-zakres temperatury pracy (dla grzania) -25 ~ + 30 C
-czynnik chłodniczy R32
-atest PZH
-funkcja self-clean
-automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy
-5 prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej
-funkcja autodiagnozy
-wysokowydajny wymiennik ciepła
-gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do
roku).
Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 7,0 kW:
-model jednostki wewnętrznej: kasetonowa
-gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do
roku)
-moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 7,0 kW,
-moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 7,4 kW,
- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 840x205x840 mm
- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza
- poziom głośności na najniższym biegu nie wyższy niż 40 dB(A)
- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 23 kg
- wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniejszy niż 1378 m3/h
- wbudowana pompka skroplin
-automatyczne wachlowanie żaluzjami
- sterowanie poziomymi żaluzjami
-nawiew obwodowy 360°
-7 kombinacji kierunku nawiewu
Jednostka zewnętrzna split o wydajności chłodniczej 7,0 kW:
- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,
-współczynnik EER nie mniejszy niż 3,21
-współczynnik COP nie mniejszy niż 3,72
-współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1
-moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,0 kW,
-moc grzewcza nie mniejsza niż 7,4 kW,
-wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 845x363x702 [mm]
- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 62 dB(A)
-wydatek powietrza wentylatora nie mniej niż 2700 m3/h

-waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 66,8 kg
-pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 2,19 kW
-pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 1,98 kW
-zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz
-zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 50 C
-zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C
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- czynnik chłodniczy R32
-certyfikat PZH
-wysokowydajny wymiennik ciepła
-funkcja autodiagnozy
-automatyczny restart
Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 3,6 kW:
-model jednostki wewnętrznej: naścienna
-gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do
roku)
-moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW,
-moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW,
-pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,019 kW
-pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,019 kW
-wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 990x315x223 mm
-trzystopniowa regulacja wypływu powietrza
-poziom głośności na najniższym biegu nie wyższy niż 30 dB(A)
-waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 11,4 kg
-wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniej niż 656 m3/h
-funkcja automatycznego wachlowania
-gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do
roku).
Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 14,0 kW:
-jednostka dwuwentylatorowa wyposażona w sprężarkę inwerterową,
- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,54
-współczynnik COP nie mniejszy niż 3,7
-moc chłodnicza nie mniej niż 14,0 kW,
-moc grzewcza nie mniej niż 15,4 kW,
-wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 900x1327x320 [mm]
-poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 57 dB(A)
-wydatek powietrza 6000 m3/h
-waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 95 kg
-pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 3,95 kW
- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 4,16 kW
-zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
-zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 43 C
-zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 27 C
-czynnik chłodniczy R410A
-certyfikat PZH
-automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy
-wysokowydajny wymiennik ciepła
-gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do
roku).
Materiał
Przewody freonowe wykonać z rur z miedzianych łączonych na lut twardy.
Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i
odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.
W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.
Izolacja
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Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą
certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO grubości 13 mm i
osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.
Całość
izolacji
montować
tylko
na
suche
i
odtłuszczone
powierzchnie
rurociągów,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania wewnętrznej instalacji klimatyzacji
Do wykonania powyższych prac Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej
z poniższego sprzętu:
- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych
rozwiązań technicznych
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
5.2.1 Wykonanie oraz montaż przewodów wentylacji
Instalację należy wykonać w taki sposób aby możliwy był łatwy dostęp do urządzeń i elementów
wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być
zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanych urządzeń. Wszystkie przewody wentylacyjne
wewnątrz budynku od central wentylacyjnych należy zaizolować wełną mineralną o grubości min. 30 [mm].
Piony wentylacyjne wewnątrz budynku od central wentylacyjnych należy zaizolować wełną mineralną o
grubości min. 50 [mm]. Wszystkie przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku od central wentylacyjnych
należy zaizolować wełną mineralną o grubości min. 100 [mm] oraz zabezpieczyć płaszczem z blachy
ocynkowanej. Wszystkie przewody wentylacyjne od wentylatorów (sanitariaty) należy zaizolować wełną
mineralną o grubości min. 20 [mm].
Czyszczenie instalacji
System rozprowadzenia powietrza powinien być wykonany i zainstalowany w taki sposób, aby było możliwe
czyszczenie jego wewnętrznych powierzchni i elementów składowych. Elementy rewizyjne należy przewidzieć
w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów. Należy zapewnić
swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów. Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw
rewizyjnych, która zapewni, że żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż:
jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej;
jedną zmianę kierunku, większą niż 45 °, licząc od pokrywy rewizyjnej;
7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej.
5.2.2 Wykonanie instalacji klimatyzacji
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki
rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów
poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni
stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość
zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co
najmniej
3
cm.
Przewody
poziome
prowadzone
w
kanałach
i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:
• dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m
• dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m
• dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m
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Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,
• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym,
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Przewody łączyć przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.
Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice poszczególnych odcinków
pokazano na rysunkach.
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadającego
wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Próby i rozruch
Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.
Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania
próżniowego.
Test
szczelności
musi
być
zgodny
z
EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.
Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
Wytyczne budowlane:
-Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych.
-Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej,
odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Wewnętrzna instalacja gazu:
Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną, próby szczelności,
Odbiór częściowy:
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót,
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis
w dzienniku budowy
Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków
technicznych
b) w szczególności należy skontrolować
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających
- wielkość spadków przewodu
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej
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- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane.
10.1. Normy.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót budowlanych przy
„Budowie przyłączy i instalacji zewnętrznych sanitarnych w ramach inwestycji BUDOWA BAZY DLA
PODUSZKOWCÓW I JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W M. NOWA PASŁĘKA".
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem:
 przyłącza wodociągowego;
 instalacji zewnętrznej wodociągowej,
 przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
 przyłącza kanalizacji deszczowej,
 instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.
1.3. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót objętych Kontraktem,
za jakość wykonania tych Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów od odprowadzania ścieków
1.5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany w m. Nowa Pasłęka Gmina Braniewo Powiat Braniewski; na działkach
211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16; obręb 0009.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz określoną w
umowie ilość Dokumentacji Projektowej i kompletów ST. W ramach przekazania placu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umownej :
 Dokumentację powykonawczą,
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 Projekty tymczasowej organizacji ruchu w przypadku gdy okaże się konieczna,
 Instrukcje obsługi i konserwacji.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej, wynikającej z okoliczności nieprzewidzianych na etapie
projektowania, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki dokumentacji projektowej na własny koszt i
przedłoży je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru oraz uzyska akceptację Projektanta. Jeżeli prawo lub
względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie,
jak w Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę
zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji na roboty wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowia-
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dała wymaganiom opisanym powyżej. Jeżeli Wykonawca dla celów prowadzenia robót będzie potrzebował projekty tymczasowej organizacji ruchu, to opracuje i uzgodni je we własnym zakresie.
Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrębnej zapłacie i uznaje się, że Wykonawca ujął ten
koszt w cenie umownej.
1.6.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pozostałe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi projektanta a ten dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Powyższe należy bezwzględnie skonsultować z Zamawiającym.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz gestorów poszczególnych sieci o zamiarze rozpoczęcia
Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i właściwych eksploatatorów sieci oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
Wykonawca (na własną odpowiedzialność i na swój koszt) podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właściciela posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy
szkody.
1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
1.8.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do;
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134);
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519);
 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz. U. 07.39.251);
 Rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ((Dz. U. Z 2013 r. poz. 1232 );
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru,
3. wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
4. wywóz elementów z rozbiórek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko.
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to
szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r., poziom hałasu wytwarzanego
przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dziennej i 45
dB w porze nocnej. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania
Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.
Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 ni. 263 poz. 2202) z późniejszymi zmianami.
1.8.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
1.9.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Działalność Wykonawcy będzie zgodna z Planem BIOZ.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Warunki organizacji ruchu
W przypadku zaistnienia konieczności w rejonie budowy wykonania Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu, Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić taki projekt z zarządem dróg. Koszty z tym
związane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.
1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z
obowiązującymi wytycznymi. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Umowną.
1.11.2. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Końcowego przez Zamawiającego.
1.11.3. Stosowanie się do prawa (innych przepisów)
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
1.11.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyż-
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szy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.11.5. Oznakowanie na czas budowy
Jeżeli ramach inwestycji okaże się niezbędne wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie oznakowanie zgodnie z wykonaną i uzgodnioną przez siebie dokumentacją projektową (Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu).
1.11.6. Pozwolenia
Razem z harmonogramem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń koniecznych do zakończenia Robót.
Wykonawca uzyska te dokumenty na własny koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych
zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania w/w zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa wedle, którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Przyłącze i instalacja zewnętrzna wodociągowa
Do wykonania przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej należy użyć materiałów wg poniższego
zestawienia:
Lp.

Długość

Średnica

[mb],

[mm]

Materiał

sztuki
1.

2 szt.

50

Nawiertka NWZ 50/50

2.

94,33 m

50

rury PE 50x3,0 SDR17 PE100

3.

94,33 m

4.

1 szt.

50

Zasuwa DN50

5.

4 szt.

50

Złączka ISO kolano 90o do rury dn50 PE

6.

2 szt.

50

Złączka ISO trójnik 50/50 do rury dn50 PE

7.

2 szt.

50

Złączka ISO łuk 45o do rury dn50 PE

8.

1 szt.

40

Wodomierz skrzydełkowy PN16; DN 32 (q max.12,0 m /h ) kl.C JS

9.

1 szt.

40

Zawór zwrotny antyskażeniowy BA, DN 40

10.

1 szt.

40

Zawór kulowy mufowy DN 40 PN10

11.

2 szt.

40

Zawór kulowy mufowy DN 40, z kurkiem spustowym PN10

12.

2 szt.

13.

1 szt.

50/40

14.

2 szt.

40

15.

-

Taśma koloru niebieskiego PVC z drutem lokalizacyjnym

Łącznik do wodomierza
Złączka przejściowa z gwintem zewn. rurowym 50PE/DN40
Złączka wkrętna równooprzelotowa ; DN40
Rura Dn 32 stalowa ocynkowana - instalacja wewnętrzna
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16.

1 kpl.

ramka mocująca + kotwy do ściany

17.

4 kpl.

ramki stalowe podparcie armatury + kotwy

18.

2 szt.

19.

1 kpl.

studnia żelbet. C35/45 Ø1800 mm

20.

16 szt.

stopnie żeliwne

21.

1 szt.

właz żeliwny DN600 kl. C250

22.

1 kpl.

Materiały izolacyjne i wykończeniowe studni wodomierzowej

50

przejście typu szczelnego DN50

Powyższe materiały muszą spełniać następujące normy:
 PN–EN 13244 - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią.
Polietylen (PE)
 elementy i armatura metalowe zabezpieczone antykorozyjną powłoką na bazie żywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5
 PN-EN 545 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
 PN-EN 13164+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
Zestawienie parametrów technicznych projektowanego wodomierza
Nominalny strumień objętości
wg PN-ISO 4064

qp

m3/h

16

do wody zimnej do 50°C
Średnica nominalna

DN

mm

40

Maksymalny strumień objętości

qs

m3/h

20

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
Do wykonania przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy użyć materiałów wg
poniższego zestawienia:

Lp.

Długość

Średnica

[mb],

[mm]

Materiał

sztuki
.

100,26 m

.

100,26 m

.

3 szt.

200

Kolektor grawitacyjny z rur PVC grubościennych, gładkich o ściance
litej PVC-U Ø200 klasa „S” (200x5,9 mm SDR34 SN8)
Taśma koloru brązowego PVC z drutem lokalizacyjnym

1200

Studnia (K1, K2, K7) z kręgów betonowych Ø1200 mm przykryta płytą
nadstudzienną. Podstawa (kineta) studni powinna być elementem
monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowaną betonową kinetą.
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Elementy prefabrkkowane studni winny być wykonane z betonu klasy
C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej
w przypadku połączeń na wrąb i pióro. Studnie wyposażyć w stopnie
złazowe. Właz żeliwny Ø600 mm klasy C250 zgodnie z PN-EN 124.
.

4 szt.

500

Studnia (K3, K4, K5, K6) z kręgów betonowych Ø500 mm przykryta
płytą nadstudzienną. Podstawa (kineta) studni powinna być elementem
monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowaną betonową kinetą.
Elementy prefabrkkowane studni winny być wykonane z betonu klasy
C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej
w przypadku połączeń na wrąb i pióro. Studnie wyposażyć w stopnie
złazowe. Właz żeliwny Ø400 mm klasy C250 zgodnie z PN-EN 124.

Powyższe materiały muszą spełniać następujące normy:
 PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
 PN-EN 124-1 - Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania,
właściwości użytkowe i metody badań
 PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3. Przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
Do wykonania przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej należy użyć materiałów wg
poniższego zestawienia:
Lp.

Długość

Średnica

[mb],

[mm]

Materiał

sztuki
1.

20,53 m

160

Kolektor grawitacyjny z rur PVC grubościennych, gładkich o ścianie litej
PVC-U Ø160 klasa „S” (160x4,7 mm SDR34 SN8)

2.

9,94 m

200

Kolektor grawitacyjny z rur PVC grubościennych, gładkich o ścianie litej
PVC-U Ø200 klasa „S” (200x5,9 mm SDR34 SN8)

3.

129,39 m

250

Kolektor grawitacyjny z rur PVC grubościennych, gładkich o ścianie litej
PVC-U Ø250 klasa „S” (250x7,3 mm SDR34 SN8)

4.

2 szt.

250/160

5.

159,86 m

6.

20,82 m

225

7.

3 szt.

1200

8.

2 szt.

1200

Trójnik z rur PVC grubościennych, gładkich o ścianie litej PVC-U
250/160 klasa „S” (250x7,3/160x4,7 mm SDR34 SN8)
Taśma koloru brązowego PVC z drutem lokalizacyjnym
Kolektor grawitacyjny z rur PEHD 225x14,8 SDR17 PE100 do
wykonania metodą bezwykopową
Studnia (D1, D4, D11) z kręgów betonowych Ø1200 mm przykryta
płytą nadstudzienną. Podstawa (kineta) studni powinna być elementem
monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowaną betonową kinetą.
Elementy prefabrkkowane studni winny być wykonane z betonu klasy
C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej
w przypadku połączeń na wrąb i pióro. Studnie wyposażyć w stopnie
złazowe. Właz żeliwny Ø600 mm klasy C250 zgodnie z PN-EN 124.
Studnia (D2, D3) z kręgów żelbetowych Ø1200 mm przykryta płytą
nadstudzienną opartą na pierścieniu odciążającym. Podstawa (kineta)
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studni powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym z
wyprofilowaną betonową kinetą. Elementy prefabrkkowane studni
winny być wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą
za pomocą uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i
pióro. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Właz żeliwny Ø600 mm
klasy D400 zgodnie z PN-EN 124.
9.

11 szt.

500

Studnia (D4a-D10, D12-D15) z kręgów betonowych Ø500 mm
przykryta płytą nadstudzienną. Podstawa (kineta) studni powinna być
elementem monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowaną
betonową kinetą. Elementy prefabrkkowane studni winny być
wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą
uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro.
Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Właz żeliwny Ø400 mm klasy
C250 zgodnie z PN-EN 124.

10.

1 szt.

500

11.

26,0 m

Wpust uliczny w postaci studzieneki z osadnikiem z betonu C35/45 i
średnicy wewnętrznej Ø500 mm. Wysokość osadnika h=1,0 m. Dno
osadnikowe powinno być elementem monolitycznym. Zwieńczeniem
wpustu jest płyta przykrawężnikowa osadzona na pierścieniu
odciążającym. Na płycie przykrawężnikowej należy zamontować
żeliwną kratkę ściekową zgodnie z PN-EN 124:2000. Złącza pomiędzy
poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i
zatarte na gładko zaprawą cementową. Połączenie betonowej
studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za
pomocą przejścia szczelnego wbudowanego fabrycznie w element
przyłączeniowy dla rury PVC 200. Zaprojektowano kratkę ściekową
żeliwną o wymiarach 585x390 mm z przegubami i ramą z kołnierzem o
średnicy Ø685 mm. Klasa obciążenia kratki D400 wg klasyfikacji
EN124.
odwodnienie liniowe z polimerbetonu z rusztem żeliwnym w klasie
D400 mocowanym śrubowo, o szerokości korytka 0,20 m

Powyższe materiały muszą spełniać następujące normy:
 PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
 PN-EN 124-1 - Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania,
właściwości użytkowe i metody badań
 PN-EN 13476-2 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i
zewnętrznych oraz systemu, typ A
 PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma
 PN-EN 13164+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Kruszywo na podsypkę i obsypkę
Podsypka i obsypka powinna być wykonana z piasku grubego lub żwiru wg PN-EN-13043.
3.0. SPRZĘT
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego.
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarów-
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no w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń
podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.
4.0. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
4.1. Transport rur przewodowych
Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek. Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza
-5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.5. Transport armatury i urządzeń
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z dyspozycją Dostawcy elementów.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, polskich norm („PN”) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system zabezpieczający wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia należy kontrolować i konserwować przez cały
czas trwania robót.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać ręcznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B06050:1999.
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Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Wydobywaną ziemię na okład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Dno wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu i szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu należy wykonać za pomocą łopat i oskardów oraz mechanicznie koparkami. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Transport na odległość do .... km.
5.3.2. Wykonywanie i rozbiórka obudowy ścian wykopów
Rurociągi zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych należy wykonać w wykopie o ścianach umocnionych. Umocnienie ścian pionowych wykopów należy wykonać dwustronnymi elementami szalunkowymi
wielokrotnego użytku oraz poprzez pełne szalowanie wypraskami stalowymi z rozporami. Po zakończonych robotach montażowych i pomyślnym wykonaniu prób odbiorczych, elementy umocnień ścian zabezpieczające wykopy, należy zdemontować.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy
W przypadku pojawienia się wody w wykopie należy ją odprowadzić bezpośrednio z dna tzw. sposobem
powierzchniowym. Wody dopływać będą do studzienek zbiorczych 0,60 m rozmieszczonych w dnie
wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od
pomp poprzez osadniki piasku z kręgów 1,50 m odbywać się będzie rurociągami tymczasowymi 150
mm ułożonymi na powierzchni terenu do istniejącego odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni
drogowych). Wyłączenie pompowania może nastąpić tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych.
Konieczność stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu niezbędnych odkrywek potwierdzi Inspektor Nadzoru.
Rozliczenie wielkości pompowania wg potwierdzonych wpisów do Dziennika Budowy.
5.3.4. Podsypka, obsypka i zasypka
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
 materiał nie może być zmrożony,
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
5.3.5. Ubijanie guntu
Metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich
przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna
być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami
zasypkę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,97 wg standardowej próby Proctora.
5.4. Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania robót montażowych.
Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z rur z tworzyw sztucznych układać przy temperaturze 0o C do 30o C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne
należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac instalacyjno-montażowych wy-
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konać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z
Tworzyw Sztucznych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.1. Ogólne warunki układania rurociągu w gruncie
Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.
Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 cm dla rur z tworzyw
sztucznych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm.
5.4.2. Zginanie na zimno
Niedozwolone jest formowanie na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno
rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury otoczenia, według danych producenta.
5.4.3. Kolizje i przeszkody
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami energetycznymi,
w miarę możliwości należy kabel wyłączyć spod napięcia i zabezpieczyć go rurą ochronną dwudzielną.
Prace wykonywać pod nadzorem właściciela linii energetycznej i telekomunikacyjnej.
Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem.
5.4.4. Próba szczelności rurociągów oraz płukanie i dezynfekcja
Po wykonaniu wodociągu i przyłączy należy je poddać próbom szczelności oraz próbom ciśnieniowym
(min. 0,9 MPa). Wykonane próby powinny być zgodne z PN-B-10725 - „Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową – hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.
Wymagania i badania przy odbiorze:
- wymagania odnośnie szczelności odcinka przewodu jak i szczelności całego przewodu,
- warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną,
- zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki,
- stan odcinka przewodu przed próbą szczelności hydrauliczną,
- zapewnienie warunków BHP,
- ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu, próbą hydrauliczną,
- zapisywanie i ocena wyników badań.
Na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i tak, przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- łuki, trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte,
- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i grunt zagęszczony, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po przysypaniu,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym
sprawdzeniu połączeń,
- miejsca odpowietrzeń muszą się znajdować w najwyższych punktach,
- napełnienie rurociągu musi się odbywać się powoli i w najniższym punkcie sieci,
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po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin do
ustabilizowania,
- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany normami,
nie dłużej jednak niż 24 godziny,
- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć w sposób kontrolowany.
Przed oddaniem sieci i przyłączy do użytku należy wykonać płukanie czystą wodą. Należy także przeprowadzić badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Jeżeli wyniki badań wskazują na obecność zanieczyszczeń w wodzie, przyłącze należy poddać dezynfekcji. Należy wprowadzić do przewodu roztwór
podchlorynu sodowego na okres min. 24 godzin w ilości 25 mg chloru na 1 dm3 wody, następnie przewód przepłukać czystą wodą o prędkości przepływu minimum 1,0 m/s. Gdy powtórne badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne nie wykażą żadnych zakażeń przyłącze jest gotowe do użytku.
5.4.4. Likwidacja istniejącej infrastruktury wod-kan
Unieczynnienie infrastruktury przewidzianej do likwidacji należy wykonać poprzez zamulenie
przewodów pozostających w ziemi, a końce rur należy zabetonować, nawiertkę na przyłączu wody
zdemontować i zamontować opaskę naprawczą do wodociągu.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem przyłączy sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
 zgodności z Dokumentacją Projektową
 wykopów otwartych,
 podłoża,
 warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,
 materiałów,
 ułożenia przewodów na podłożu,
 odchylenia osi przewodu i jego spadku,
 zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem,
 szczelności całego przewodu,
 sprawdzenie montażu przewodów i armatury.
6.1. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
-
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań kontrolnych będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Raporty z badań.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. Wyniki będą przekazywane Inspektorowi
Nadzoru niezwłocznie po ich opracowaniu.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004.92.881), określającej
zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.
6.7. Dokumentacja budowy.
Dokumentację budowy stanowią :
 Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę,
 Specyfikacja Techniczna,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno-prawne,
 operaty geodezyjne powykonawcze,
 Dziennik Budowy,
 dodatkowa dokumentacja projektowa powstała w trakcie prowadzenia robót,
 dokumenty laboratoryjne,
 protokoły odbioru ,
 książka obmiarów,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencja na budowie,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,
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protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami na te
roboty,
 zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami,
 harmonogramy robót,
 raporty o postępie robót, miesięczne rozliczenia robót (MRR)
 wnioski o roboty dodatkowe, zamienne,
 umowy na roboty dodatkowe, aneksy, protokoły konieczności i negocjacji,
 kopia mapy zasadniczej zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
 powstała w wyniku naniesienia powykonawczych operatów geodezyjnych.
6.7.1 Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-pośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i upatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji Projektowej,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,
kto je przeprowadzał.
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą każdorazowo przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót innego rodzaju, niż te, które wynikają z prawa budowlanego.
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6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
Wyniki badań laboratoryjnych, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru robót. Winny być one
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.7.3. Książka obmiaru.
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowego, faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w
sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót.
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
Dziennik budowy będzie zawsze dostępny dla Projektanta.
7.0. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w postanowieniach kontraktowych.
Ilość faktycznie wykonanych robót, oblicza się wg pomiarów sporządzonych oraz wg operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane są w
kompletach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca zobowiązany jest posia-dać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
Gotowość do odbioru Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy na 3 dni przed terminem
odbioru, przedkładając równocześnie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia Kompletną
dokumentacją powykonawczą.
Odbiór jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidłowego wykonania Robót, objętych Kontraktem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Można wyróżnić:
1. odbiór częściowy
2. odbiór końcowy
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST), są standardy techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
Standardy wykonania, materiały i ich parametry techniczne określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektu.
Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji
umowy wykonania zadania.
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować
standard techniczny nie gorszy niż to co określono w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym (PB-W), pod sankcją uznania każdej części robót nie
spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakichkolwiek
części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu
gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.
Wykonawca nie może powołać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej i Projektu
Budowlanego i Wykonawczego dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
- budowa głównych obwodów rozdzielczych (dawniej WLZ);
- budowa rozdzielnic głównych i piętrowych;
- budowa tras kablowych;
- budowa oświetlenia ogólnego wewnętrznego oraz oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego na budynku;
- budowa nowych instalacji oświetlenia awaryjnego;
- budowa instalacji gniazdowych 400V/230V oraz obwodów zasilających urządzenia instalowane na stałe (wentylacji, itp.);
- modernizacja instalacji dzwonkowej;
- budowa instalacji okablowania strukturalnego budynku (tj. instalacja okablowania LAN,
monitoringu, alarmu);
- budowa instalacji audiowizualnej i multimedialnej
- budowa instalacji połączeń wyrównawczych;
- budowa instalacji odgromowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi przepisami i
normami oraz definicjami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
ST – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (roboty branży elektrycznej). Opis sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych.
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PB-W – Projekt budowlano-wykonawczy (również w rozumieniu Projekt budowlany i wykonawczy gdy jest jednym opracowaniem dopuszczanym przez Zamawiającego).
Przedmiar robót - to opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania
i ilość robót dla konkretnego zadania. Bazę normową stanowią odpowiednie zestawienia nakładów rzeczowych.
Dokumenty odniesienia (Dokumentacja Techniczna) – dokumenty będące podstawą
do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej
(projekt, przedmiar robót), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a
także wszelkie podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy
prawa.
Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Jest to dokumentacja
budowy
z
naniesionymi
zmianami
dokonanymi
w toku wykonywania robót.
Dokumentacja odbiorowa – jest to zbiór dokumentów, który Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu po zakończeniu zadania, który Zamawiającemu pozwoli na
zgłoszenie obiektu do użytkowania oraz bezpiecznej eksploatacji. W zakres dokumentacji
odbiorowej w szczególności wchodzi: dokumentacja powykonawcza, protokoły z wykonanych
prób i badań (wymaganych przepisami), wymagane prawem oświadczenia, instrukcje prawidłowej eksploatacji obiektu (instalacji i/lub urządzeń).
Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie pisemne do reprezentowania Zamawiającego).
Kierownik budowy (Kierownik robót branżowych) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami (posiadające odpowiednie uprawnienia) i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Projektu BudowlanoWykonawczego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca
Przedstawicielem Zamawiającego, która nadzoruje i kontroluje wykonywane prace przez Wykonawcę, sprawdza zgodność wykonania robót z PB-W, ST oraz Dokumentami odniesienia.
Materiały – wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi, Specyfikacją Techniczną i Projektem BudowlanoWykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Sprzęt – wszystkie maszyny i urządzenia budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie
z
Wymaganiami
Technicznymi,
Specyfikacją
Techniczną
i Projektem Budowlano-Wykonawczym, które posiada Wykonawca.
Wymagania Zamawiającego – wszelkie dokumenty odniesienia przekazane, udostępnione Wykonawcy robót przez Zamawiającego, w celu szczegółowego określenia parametrów
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technicznych dostarczanych materiałów (urządzeń). Wymagania Zamawiającego mogą bardziej szczegółowo określać parametry techniczne materiałów niż określa to PB-W, które ma
używać Wykonawca robót podczas realizacji zadania (np. opis parametrów technicznych z
podanym przykładowym materiałem, którego wcześniej Zamawiający używał, jest w trakcie
użytkowania (eksploatacji) i na podstawie doświadczenia z użytkowanym materiałem stwierdza, że parametry techniczne są odpowiednie dla Zamawiającego.
Roboty zanikające – prace ulegające zakryciu w trakcie kolejnych etapów wykonywanych
robót.
Odbiór
częściowy
–
odbiór
mający
na
celu
sprawdzenie
zgodności
z zawartą Umową wykonanych elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.
Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu
usterek (jeśli występowały w trakcie wykonywania robót, ujawnione podczas odbiorów częściowych i/lub kontroli technicznej wykonywania robót).
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a
jeśli
przedział
tolerancji
nie
został
określony
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Parametr techniczny – cecha materiału, produktu określająca właściwości techniczne i
funkcjonalne materiału, produktu. Dana znamionowa materiału określająca wytrzymałość,
sposób montażu, sposób użytkowania.
Minimalny parametr techniczny – cecha materiału, produktu, która bezwzględnie musi
być zachowana, obniżenie tego parametru w stosowanych materiałach, produktach powoduje niedopuszczenie stosowania materiału, produktu w w/w zadaniu.
Stały parametr techniczny – cecha materiału, produktu, która jest ogólnie dostępna do
osiągnięcia dla wszystkich producentów, spełnienie wymogu stałego parametru jest typowe
dla danego produktu, materiału, a jest on niezbędny do określenia właściwości technicznej
wykonywania zadania i osiągnięcia zamierzonych efektów.
Właściwości materiału – ogólny zbiór informacji, parametrów technicznych opisujących
materiał, jego cechy.
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego.
Roboty Stałe
z Umową.

–

oznaczają

roboty

stałe

do

realizacji

zamówienia

zgodnie

Roboty Tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad.
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Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane
do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.
Plac Budowy – oznacza Plac Budowy w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego i Umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego, zgodnie z Art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów zaistniałych w Projekcie BudowlanoWykonawczym lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB-W oraz ST,
określonymi wymogami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy wykonywane roboty lub parametry techniczne użytych materiałów nie będą w pełni zgodne z PB-W oraz ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, spełniającymi parametry
techniczne opisane w dokumentacji projektowej, a roboty doprowadzające do poprawnego
wykonania przedmiotu zadania będą wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB-W,
ST oraz ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego (Przedstawiciela
Zamawiającego). Przed przystąpieniem do ostatecznego odbioru robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona końcowego rozliczenia
z
inwestorem
za
zużyte
media
i wynajmowane pomieszczenia.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy
Ustalenia
zawarte
w
niniejszej
ST
dotyczą
prowadzenia
robót
branży
elektrycznej związanych z wykonaniem zadania pn. „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.
Jeżeli
Wykonawca
w
jakimkolwiek
czasie
zaniedba
utrzymania
budowy
w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać roboty.
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1.7. Kody CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
1.8. Zasady kontroli i odbioru robót
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub
elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego
uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania formułowane w Umowie i dokumentacji technicznej, wymaganiach technicznych, a także obowiązujące normy i wytyczne państwowe.
Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
PB-W i ST.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację techniczną (PB-W, ST, przedmiar
robót),
branży
elektrycznej
w
zakresie
zgodnym
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dz.U. Nr 120, poz.1133/
Koszty opracowania dokumentacji odbiorowej obciążają w całości Wykonawcę i mieszczą się
w kosztach poszczególnych elementów Robót.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być
wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Projektanta (zespół opracowujący PB-W) i
Przedstawiciela Zamawiającego.
Wszystkie wykonane roboty, dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w ST i PB-W.
Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od
wartości docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie
znajdowały
się
w
przeważającej
mierze
w pobliżu wartości średnich.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.
Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym ST,
przedmiar robót są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
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Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub
braków w PB-W, ST i/lub przedmiarze robót. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego
celem ich poprawy lub uzupełnienia.
1.9. Plac budowy i dokumenty budowy
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie Placu Budowy należy potwierdzić pisemnie protokołem przekazania.
W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót,
Wykonawca
odpowiada
za
utrzymanie
terenu
budowy
i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem.
Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża Wykonawcę.
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
1.10.

Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób
są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy.
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
Wymagania opisane powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub
metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych powyżej spowoduje następstwa finansowe
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtwo-
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rzy uszkodzoną własność. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót.
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Wykonawca
okaże
współpracę
i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
- Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające środowisko naturalne.
- Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca
będzie
przestrzegać
przepisów
ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
osobom postronnym.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte Umową.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na pod-
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stawie obowiązujących przepisów oraz „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
2. Materiały
Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to
należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym
samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego), możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny
zgodności
wymienione
w
Ustawie
z
dnia
16
kwietnia
2004
o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca
1994
Prawo
Budowlane
i
ustawę
z
dnia
30
sierpnia
2002
o systemie oceny zgodności.
Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania robót muszą być oryginalnie nowe, o
ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza Zamawiający i/lub projektant.
2.1. Kontrola materiałów
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do
robót podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.
Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. przewody, kable, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, koryta kablowe, aparaty elektryczne,
rozdzielnice, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Dla opraw awaryjnych wg obowiązujących przepisów należy
sprawdzić certyfikaty dopuszczenia do stosowania opraw jako oprawy oświetlenia awaryjnego (certyfikaty CNBOP), przy stwierdzeniu braku aktualnego certyfikatu CNBOP na dzień
montażu, należy wystąpić o aktualizację certyfikatu lub użyć opraw równoważnych, które posiadają aktualny certyfikat CNBOP.
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – u kierownika robót (budowy) do czasu odbioru, przy odbiorze dokumenty należy przekazać Inwestorowi.
Urządzenia
dostarczone
przez
zleceniodawcę,
powinny
być
zaopatrzone
w świadectwa jakości.
Dostarczone na miejscu składowania (budowę), materiały i urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wy-

10

rywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym powodowanych
korozją, itp.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.
2.2. Przechowywanie materiałów
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim
przygotowaniu
pomieszczeń
magazynowych
i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od
zewnętrznych
wpływów
atmosferycznych,
a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub
danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek, itp.) powinny być podane
w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na
tablicy.
Składowanie materiałów, opraw oświetleniowych, kabli i przewodów, aparatów i urządzeń
elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości), na skutek wpływów
atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej
dla
przedsiębiorstw
budowlano-montażowych
i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został
powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.
2.3. Parametry techniczne materiałów – opis ogólny
Parametry techniczne używanych materiałów powinny spełniać wymagania opisane w
dokumentacji projektowej, punktem odniesienia powinien być Projekt Budowlany i
Wykonawczy (P B-W) oraz Specyfikacja Techniczna (ST), w których projektanci opisali
wymagane
parametry
dla
urządzeń
i materiałów stosowanych w instalacjach elektrycznych. Opis parametrów technicznych,
pozwalający Wykonawczy na wybór odpowiednich materiałów, w szczególności opraw
oświetleniowych, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz rozdzielnic elektrycznych, powinien
zawierać wymagane minimalne parametry, których nie można przekroczyć. Zastosowanie
materiałów
o obniżonych parametrach technicznych (poniżej opisanego zakresu), skutkuje
niespełnianiem założeń przyjętych w dokumentacji technicznej, a co za tym idzie nie
spełnienie wymagań – powodujących nienależyte wykonanie robót. Materiały z obniżonymi
parametrami technicznymi zainstalowane przez Wykonawcę podlegają wymianie na
właściwe,
wszystkie
koszty
z wyminą i dostosowaniem do odpowiednich parametrów i wymaganych standardów
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obciążają Wykonawcę.
Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mają obowiązek
żądania od Wykonawcy stosowania materiałów o odpowiednich parametrach technicznych,
tak aby uzyskać zakładany efekt modernizowanych instalacji.
2.4. Parametry techniczne tras kablowych (koryta i rury ochronne)

Koryta kablowe
Wykonanie: koryta siatkowe,
Wymiary:
- szerokość: minimum 50 / 100 / 200 / 300 mm (dla poszczególnych odcinków tras wg oznaczeń w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym),
- wysokość: minimum 50 / 60 mm (dla poszczególnych odcinków tras wg oznaczeń w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym),
- długość: minimum 2000 mm,
Materiał: stal ocynkowana (metodą Sendzimira),
Wykończenie: krawędzie zaokrąglone lub gładkie zabezpieczające przed uszkodzeniem izolacji kabli i przewodów,
Sposób montażu:
- system koryt przystosowany do montażu na wspornikach ściennych oraz
z możliwością podwieszania koryt do stropów przy użyciu stosownych zawiesi, wsporników,
- system koryt przystosowany do montażu na wspornikach betonowych, klejonych do podłoża (dotyczy tras kablowych na dachu),
- wsporniki, zawiesia oraz elementy łączące z materiałów tożsamych, tj. elementy stalowe
ocynkowane,
- wsporniki dachowe betonowe w tworzywie sztucznym, przystosowana do klejenia do powierzchni z materiałów bitumicznych.

Rury ochronne
Wykonanie: rury gładkie, sztywne,
Wymiary:
- średnica: minimum 18 / 22 / 28 / 37 / 48 mm (dla poszczególnych odcinków tras wg oznaczeń w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym),
- długość: minimum 2000 mm,
- grubość ścianki: dla rur wewnętrznych minimum 1 mm; dla rur do stosowania na zewnątrz
minimum 2 mm,
Materiał: PP modyfikowany,
Właściwości:
- nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa,
- dla rur przeznaczonych do montażu zewnętrznego – odporność na promieniowanie UV,
Sposób montażu:
- natynkowy / podtynkowy,
- przy pomocy uchwytów montażowych,
- dla rur przeznaczonych do montażu zewnętrznego – możliwość montażu na wspornikach
betonowych
w
tworzywie
sztucznym
klejonych
do
powierzchni
z materiałów bitumicznych.
Łączenie rur:
- rury z zakończeniem kielichowym lub złączki kielichowe, gładkie i/lub karbowane.
Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -20ºC do 50ºC.
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2.5. Parametry techniczne kabli i przewodów

Kable typu YKYżo:
- żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa, w zależności od przekrojów żył również żyła wielodrutowa lub żyła sektorowana),
- ilość żył: 3x, 4x, 5x,
- izolacja: PVC typ PVC/A,
- powłoka: odporna na UV,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 0,6/1 kV,
- kolorystyka żył: ochronna PE – żółto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 – czarna, brązowa, szara;
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).

Przewody typu LgY:
- żyły: z miękkich wielodrutowych drutów miedzianych,
- ilość żył: przewody jednożyłowe,
- izolacja: polwinit,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 450/750V,
- kolorystyka żył: ochronna PE – żółto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 – czarna, brązowa, szara;
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).

Przewody typy YDY p/żo:
- żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa),
- ilość żył: 3x, 4x, 5x,
- izolacja: polwinit,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 450/750V,
- kolorystyka żył: ochronna PE – żółto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 – czarna, brązowa, szara;
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).

Przewody typu OMY:
- żyły: z miękkich wielodrutowych drutów miedzianych,
- ilość żył: 2x, 3x, 4x, 5x,
- izolacja: polwinit,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -10ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 300/300V,
- kolorystyka żył: ochronna PE – żółto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 – czarna, brązowa, szara;
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).
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Przewody typu HDGs:
- żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa),
- izolacja: usieciowiona mieszanka bezhalogenowa typ EI12,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -20ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 90 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 300/500V,
- odporność na ogień: 3h, 900ºC,
- kolorystyka żył: ochronna PE – żółto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 – czarna, brązowa, szara;
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).

Przewody typu TLGYp 2x2,5:
- żyły: z miękkich wielodrutowych drutów miedzianych,
- ilość żył: 2x,
- izolacja: PVC transparentny,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -10ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 300/300V,
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).

Przewody typu USB:
-

żyły: z miękkich wielodrutowych drutów miedzianych,
ilość żył: 9x,
izolacja: polwinit,
minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -10ºC,
maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
napięcie znamionowe izolacji 300/300V,
kolorystyka żył: zgodna ze standardem transmisji

Przewody typu YnTKSYekw:
- żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa),
- ilość żył: 2x2, 4x2,
- przekrój żył: dla poszczególnych przewodów zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, wg przekrojów normatywnych,
- izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -40ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 70 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 150V,
- odporność na ogień: 3h, 900ºC,
- kolorystyka żył: żyły kolorowe zgodnie z PN-92/T-90320 (90321);
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).

Przewody typu HTKSH:
- żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa),
- ilość żył: 2x2, 4x2,
- przekrój żył: dla poszczególnych przewodów zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, wg przekrojów normatywnych,

14

- izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC E90,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 80 ºC,
- napięcie znamionowe izolacji 150V,
- odporność na ogień: 3h, 900ºC,
- kolorystyka żył: żyły kolorowe zgodnie z PN-92/T-90320 (90321);
- obciążalność prądowa długotrwała uzależniona od przekroju żył (wg parametrów producentów).
2.6. Parametry techniczne rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice główne RG:
Wykonanie: podtynkowa,
Drzwi: metalowe, płaskie, pełne (nietransparentne), z możliwością montażu zamka na klucz
patentowy,
Wymiary obudowy minimalne:
- wysokość: 1000 mm,
- szerokość: 600 mm,
- głębokość: 200 mm,
Stopień ochrony IP: IP20,
Stopień ochrony IK: IK08.

Rozdzielnice piętrowe (podstawowe):
Wykonanie: podtynkowe (p/t) z możliwością do montażu w ścianach betonowych, z cegły, w
ścianach pustych (g/k) – rodzaj montażu dla każdej rozdzielnicy indywidualnie (wg oznaczenia w projekcie budowlanym i wykonawczym), uzależniony od podłoża w miejscu lokalizacji.
Wymiary minimalne:
- wysokość: 650 mm,
- szerokość: 550 mm,
- głębokość: 150 mm,
Drzwi: metalowe, płaskie, pełne (nietransparentne), z możliwością montażu zamka na klucz
patentowy,
Pojemność: przystosowana do montażu aparatury modułowej (szyny TH35), minimum: 36,
48, 54, 72, 96, 120, 160 modułów (dla poszczególnych rozdzielnic wg Projektu Budowlanego
i wykonawczego),
Stopień ochrony IP: IP20,
Stopień ochrony IK: IK08.

Rozdzielnice komputerowe:
Wykonanie: podtynkowe (p/t),
Wymiary minimalne:
- wysokość: 600 mm,
- szerokość: 550 mm,
- głębokość: 150 mm,
Drzwi: metalowe, płaskie, pełne (nietransparentne), z możliwością montażu zamka na klucz
patentowy,
Pojemność: przystosowana do montażu aparatury modułowej (szyny TH35), minimum: 36,
48, 54, 72, 96, 120, 160 modułów (dla poszczególnych rozdzielnic wg Projektu Budowlanego
i wykonawczego),
Stopień ochrony IP: IP20,
Stopień ochrony IK: IK08.
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2.7. Parametry techniczne aparatów elektrycznych

Wyłączniki nadprądowe:
- prąd znamionowy AC: 6A, 10A, 16A, 25A, 40A, 63A (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- charakterystyka prądowa: B, C, D (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- napięcie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach
wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- zdolność zwarciowa: minimum 6kA,
- napięcie izolacji: minimum 500V,
- napięcie znamionowe udarowe: minimum 4kV,
- budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
- możliwość przyłączania za pomocą szyn grzbietowych,
- stopień ochrony IP: minimum IP20,
- zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60 ºC,
- trwałość łączeniowa: minimum 5000 łączeń,
- trwałość mechaniczna: minimum 10000 przestawień,
- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperaturę minimum 900ºC,
- dodatkowe: zapewniona możliwość znakowania aparatów.

Wyłączniki różnicowoprądowe:
- prąd znamionowy: 25A, 40A, 63A (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- charakterystyka pracy: A, AC (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu
Budowlanego i wykonawczego),
- napięcie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach
wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- zdolność zwarciowa: minimum 6kA,
- napięcie izolacji: minimum 500V,
- napięcie znamionowe udarowe: minimum 4kV,
- budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
- możliwość przyłączania za pomocą szyn grzbietowych,
- stopień ochrony IP: minimum IP20,
- zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC,
- trwałość łączeniowa: minimum 5000 łączeń,
- trwałość mechaniczna: minimum 10000 przestawień,
- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperaturę minimum 900ºC,
- dodatkowe: zapewniona możliwość znakowania aparatów.

Rozłączniki bezpiecznikowe:
- prąd znamionowy: 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- charakterystyka pracy: wg charakterystyki wkładki bezpiecznikowej gG, aM (dla poszczególnych
aparatów
w
rozdzielnicach
wg
Projektu
Budowlanego
i wykonawczego),
- napięcie znamionowe pracy AC: 300/500 V (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach
wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- zdolność zwarciowa: minimum 6kA,
- napięcie izolacji: minimum 500V,
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-

budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
stopień ochrony IP: minimum IP20,
zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC,
trwałość łączeniowa: minimum 5000 łączeń,
trwałość mechaniczna: minimum 10000 przestawień,
obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperaturę minimum 900ºC.

Rozłączniki izolacyjne:
- prąd znamionowy: 40A, 63A, 80A, 100A, 125A (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- kategoroia pracy: AC23A,
- napięcie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach
wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- wytrzymałość zwarciowa: minimum 10kA,
- napięcie izolacji: minimum 500V,
- napięcie znamionowe udarowe: minimum 5kV,
- budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
- możliwość przyłączania za pomocą szyn grzbietowych,
- stopień ochrony IP: minimum IP20,
- zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC,
- trwałość łączeniowa: minimum 5000 łączeń,
- trwałość mechaniczna: minimum 10000 przestawień,
- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperaturę minimum 900ºC,
- dodatkowe: zapewniona możliwość znakowania aparatów.

Ochronniki przepięć:
- typ ogranicznika 1 lub 2 (B+C lub C) (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg
Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- wymienne wkładki ze wskaźnikami stanu zadziałania,
- przeznaczone do pracy w sieci TN-S,
- prąd znamionowy: 12,5 kA/biegun (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
- stopień ochrony IP: minimum IP20,
- zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC.

Styczniki:
- prąd znamionowy: 25A, 40A, 63A (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- napięcie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczególnych aparatów w rozdzielnicach
wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- zasilanie cewki sterowniczej: 230 V AC, 50-60 Hz,
- styki pomocnicze: normalnie zamknięte i otwarte: minimum po 1 kpl.,
- wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA,
- napięcie izolacji: minimum 500V,
- budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
- możliwość przyłączania za pomocą szyn grzbietowych,
- stopień ochrony IP: minimum IP20,
- zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC,
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-

trwałość łączeniowa: minimum 5000 łączeń,
trwałość mechaniczna: minimum 10000 przestawień,
obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperaturę minimum 900ºC,
dodatkowe: zapewniona możliwość znakowania aparatów.

Przekaźniki bistabilne:
-

prąd znamionowy: 16A,
napięcie znamionowe pracy AC: 230 V,
zasilanie cewki sterowniczej: 230 V AC, 50-60 Hz,
styki pomocnicze: normalnie otwarte: minimum po 1 kpl.,
napięcie izolacji: minimum 500V,
budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
stopień ochrony IP: minimum IP20,
zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC,
trwałość łączeniowa: minimum 50000 łączeń,
trwałość mechaniczna: minimum 100000 przestawień,
obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperaturę minimum 800ºC,
dodatkowe: zapewniona możliwość znakowania aparatów.

Lampki sygnalizacyjne:
-

element świetlny LED: maksymalnie 0,2 W,
napięcie znamionowe pracy AC: 230 V,
napięcie izolacji: minimum 500V,
budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
stopień ochrony IP: minimum IP20,
zakres temperatury pracy: od -20ºC do 60ºC,
dodatkowe: zapewniona możliwość znakowania aparatów.

Przełącznik faz:
-

napięcie wejściowe 3x230 V + N,
napięcie wyjściowe 230 C AC,
prąd obciążenia: maksymalnie 16A,
budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
stopień ochrony IP: minimum IP20,
zakres temperatury pracy: od -20ºC do 50ºC.

Analizator sieci:
- pomiar napięcia fazowy L1, L2, L3 i między fazowy – bezpośredni 230V/400V,
- pomiar prądu L1, L2, L3 – pośredni przez przekładniki prądowe (wg danych technicznych
projektu budowlanego i wykonawczego),
- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej,
- pomiar częstotliwości,
- pomiar współczynnika mocy,
- współczynnik THD dla napięć i prądów do 51 harmonicznej,
- budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
- stopień ochrony IP: minimum IP20,
- zakres temperatury pracy: od -20ºC do 50ºC.

Zegar astronomiczny:
- zasilanie: AC/DC – 20-270V,
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-

prąd obciążenia: maksymalnie 16A,
czas podtrzymania zegara: minimum 5 lat,
automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego,
styki: separowane – normalnie zamknięte i otwarte – minimum 1 kpl.,
z możliwością przejścia do pracy ręcznej,
budowa modułowa, z możliwością montażu na szynach TH35,
stopień ochrony IP: minimum IP20,
zakres temperatury pracy: od -20ºC do 50ºC,
wyświetlacz LCD w języku polskim.

Czujniki ruchu:
-

kąt pracy / widzenia: 360 stopni,
kąt rozwarcia: minimum 120 stopni,
zasięg czujnika okulna: minimum do 6 m,
montaż: natynkowy (n/t), sufitowy,
wysokość montażu: od 2,5 do 3,5m,
system wykrywania: wysoka częstotliwość,
regulacja czułości progu zmierzchowej: 5-1500 lx,
regulacja czasu działania od 5 sek. Do 10 min.
stopień ochrony IP: minimum IP44,
środowisko pracy: wewnętrzne / zewnętrzne.

2.8. Parametry techniczne osprzętu elektroinstalacyjnego

Wyłączniki jednobiegunowe:
- osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
- osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
- prąd znamionowy: minimum 10A,
- napięcie znamionowe: 250V,
- montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
- stopień ochrony IP: IP20 pomieszczenia suche, IP44 pomieszczenia wilgotne (dla poszczególnych pomieszczeń wg Projektu Budowlanego i wykonawczego).

Wyłączniki dwubiegunowe:
- osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
- osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
- prąd znamionowy: minimum 10A,
- napięcie znamionowe: 250V,
- montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
- stopień ochrony IP: IP20 pomieszczenia suche, IP44 pomieszczenia wilgotne (dla poszczególnych pomieszczeń wg Projektu Budowlanego i wykonawczego).

Wyłączniki schodowe:
-

osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
prąd znamionowy: minimum 10A,
napięcie znamionowe: 250V,
montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
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- stopień ochrony IP: IP20 pomieszczenia suche, IP44 pomieszczenia wilgotne (dla poszczególnych pomieszczeń wg Projektu Budowlanego i wykonawczego).

Wyłącznik przycisk:
- osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
- osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
- prąd znamionowy: minimum 6A,
- napięcie znamionowe: 250V,
- montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
- stopień ochrony IP: IP20 pomieszczenia suche, IP44 pomieszczenia wilgotne (dla poszczególnych pomieszczeń wg Projektu Budowlanego i wykonawczego).

Gniazda wtyczkowe podstawowe:
- osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
- osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
- prąd znamionowy: minimum 16A,
- napięcie znamionowe: 250V,
- wyposażone w podwójne zaciski śrubowe,
- ilość styków: 2P+Z (tj. fazowy i zerowy + bolec ochronny),
- montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
- stopień ochrony IP: IP20 pomieszczenia suche, IP44 pomieszczenia wilgotne (dla poszczególnych pomieszczeń wg Projektu Budowlanego i wykonawczego).

Gniazda wtyczkowe dedykowane DATA:
- osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
- osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
- prąd znamionowy: minimum 16A,
- napięcie znamionowe: 250V,
- wyposażone w podwójne zaciski śrubowe,
- ilość styków: 2P+Z (tj. fazowy i zerowy + bolec ochronny),
- blokada mechaniczna przed włączeniem urządzeń bez klucza (wymagany klucz przy wtyczkach urządzeń podłączanych do sieci dedykowanej – klucz w zestawie z gniazdem),
- montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
- stopień ochrony IP: IP20.
2.9. Parametry techniczne opraw oświetleniowych

Oprawa typ O1:
-

źródło światła: LED,
strumień świetlny oprawy: minimum 4000 lm,
temperatura barwowa: 4000 K (parametr stały),
współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 80,
rozsył światła: raster paraboliczy,
moc oprawy: w przedziale 35-40 W
napięcie zasilania: 220-240 V
Stopień ochrony IP: minimum IP20,
Stopień ochrony IK: minimum IK02,
trwałość świecenia: minimum 30000 h,
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-

wymiary: 60 x 60 cm,
montaż: podtynkowy (p/t) do sufitów kasetonowych,
sterowanie: lokalne,
środowisko pracy: oprawa wnętrzowa.

Oprawa typ O2:
-

źródło światła: LED,
strumień świetlny oprawy: minimum 2500 lm,
temperatura barwowa: 4000 K (parametr stały),
współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 80,
rozsył światła: symetryczny 120st,
moc oprawy: w przedziale 33-37 W
napięcie zasilania: 220-240 V
Stopień ochrony IP: minimum IP20,
Stopień ochrony IK: minimum IK02,
trwałość świecenia: minimum 30000 h,
wymiary: downlight fi250cm,
montaż: podtynkowy (p/t),
sterowanie: lokalne,
środowisko pracy: oprawa wnętrzowa.

Oprawa typ O3:
-

źródło światła: LED,
strumień świetlny oprawy: minimum 2200 lm,
temperatura barwowa: 4000 K (parametr stały),
współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 80,
rozsył światła: symetryczny 120st,
moc oprawy: w przedziale 22-25 W
napięcie zasilania: 220-240 V
Stopień ochrony IP: minimum IP65,
Stopień ochrony IK: minimum IK04,
trwałość świecenia: minimum 30000 h,
wymiary: okrąg 250cm,
montaż: natynkowy (n/t),
sterowanie: lokalne,
środowisko pracy: oprawa wnętrzowa/zewnętrzna.

Oprawa typ O4:
-

źródło światła: LED,
strumień świetlny oprawy: minimum 4000 lm,
temperatura barwowa: 4000 K (parametr stały),
współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 80,
rozsył światła: symetryczny 120st,
moc oprawy: w przedziale 33-37 W
napięcie zasilania: 220-240 V
Stopień ochrony IP: minimum IP44,
Stopień ochrony IK: minimum IK04,
trwałość świecenia: minimum 30000 h,
wymiary: prostokąt 1300 x 120,
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- montaż: natynkowy (n/t),
- sterowanie: lokalne,
- środowisko pracy: oprawa wnętrzowa.

Oprawa zewnętrzna:
-

źródło światła: LED,
strumień świetlny oprawy: minimum 12000 lm,
temperatura barwowa: 4000 K (parametr stały),
współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 70,
rozsył światła: oświetlenie obszarowe,
moc oprawy: w przedziale 100 - 110 W
napięcie zasilania: 220-240 V
Stopień ochrony IP: minimum IP66,
Stopień ochrony IK: minimum IK09,
trwałość świecenia: minimum 50000 h,
wymiary: kinkiet - prostokąt 730 x 290,
montaż: na słupie fi60,
sterowanie: zegar astronomiczny,
środowisko pracy: oprawa zewnętrzna.

Oprawa typu AW1:
-

źródło światła LED,
moc oprawy: w zakresie 2-5 W,
napięcie zasilania: 220-240V AC, 50Hz
układ zasilania akumulatorowego: 3h,
rozsył światła: asymetryczny, liniowy (do oświetlania dróg ewakuacyjnych),
test układu zadziałania oprawy: centralny automatyczny,
Stopień ochrony IP: 20,
wymiary: oprawa okrągła równoważnik do tradycyjnej oprawy 1x8W,
środowisko pracy: oprawa wewnętrzna,
wymagania: aktualny certyfikat CNBOP.

Oprawa typu AW2:
-

źródło światła LED,
moc oprawy: w zakresie 2-5 W,
napięcie zasilania: 220-240V AC, 50Hz
układ zasilania akumulatorowego: 3h,
rozsył światła: symetryczny ogólny
test układu zadziałania oprawy: centralny automatyczny,
Stopień ochrony IP: 20,
wymiary: oprawa okrągła równoważnik do tradycyjnej oprawy 1x8W,
środowisko pracy: oprawa wewnętrzna,
wymagania: aktualny certyfikat CNBOP.

Oprawa typu AW3:
-

źródło światła LED,
moc oprawy: w zakresie 2-5 W,
napięcie zasilania: 220-240V AC, 50Hz
układ zasilania akumulatorowego: 3h,
rozsył światła: symetryczny, ogólny (wyznaczanie kierunku ewakuacji),
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-

właściwości: oprawa przystosowana do zainstalowania piktogramów kierunkowych,
test układu zadziałania oprawy: centralny automatyczny,
Stopień ochrony IP: 20,
wymiary: oprawa prostokątna równoważna do tradycyjnej oprawy 1x8W,
środowisko pracy: oprawa wewnętrzna,
wymagania: aktualny certyfikat CNBOP.

Oprawa typu AW4:
-

źródło światła LED,
moc oprawy: w zakresie 2-5 W,
napięcie zasilania: 220-240V AC, 50Hz
układ zasilania akumulatorowego: 3h,
rozsył światła: symetryczny, ogólny,
test układu zadziałania oprawy: centralny automatyczny,
Stopień ochrony IP: 65,
wymiary: oprawa prostokątna równoważna do tradycyjnej oprawy 1x8W,
środowisko pracy: oprawa zewnętrzna,
temperatura pracy: od -15ºC do +40 ºC,
wymagania: aktualny certyfikat CNBOP.

2.10. Parametry techniczne elementów instalacji odgromowej

Przewód odgromowy (drut odgromowy):
- wymiary: średnica minimum Ø 8mm,
- materiał: stal ocynkowana ogniowo.

Przewód odgromowy (płaskownik odgromowy):
- wymiary: minimum 25 x 4 mm (szerokość x grubość),
- materiał: stal ocynkowana ogniowo.

Maszt odgromowy (wolnostojący):
Wymiary:
- wysokość: minimum 1,5 m, 3,5 m (dla poszczególnych masztów odgromowych wysokość
wg Projektu Budowlanego i wykonawczego),
- średnica iglicy: minimum Ø 10mm,
Materiał: stal ocynkowana ogniowo,
Podstawa masztu:
- materiał: prefabrykat betonowy,
- wymiary: dla h=1,5 m min. 350 x 350 mm; dla h=3,5 m min. 500 x 500 mm,
- waga obciążnika: dla h=1,5 m min. 15 kg; dla h=3,5 m min. 40 kg,
Wyposażenie:
- wymagana przekładka z materiału PCV zabezpieczająca przed poszycie dachu przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
- wymagane śruby regulacyjne pionujące iglicę masztu w zakresie: minimum odchylenia 5º,
- iglica wyposażona w złącze krzyżowe umożliwiające przyłączenie drutu odgromowego o
średnicy minimum Ø 8mm.

Iglica kominowa:
Wymiary:
- wysokość: minimum 2m, 3m,
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- średnica iglicy: minimum Ø 16mm,
Materiał: stal ocynkowana ogniowo,
Podstawa iglicy:
- wyposażona w minimum 2 wsporniki do montażu bocznego (kominowego),
- iglica wyposażona w złącze krzyżowe umożliwiające przyłączenie drutu odgromowego o
średnicy minimum Ø 8mm.

Skrzynka probiercza (ścienna):
Wymiary: minimum 130 x 130 x 90 mm (szerokość x wysokość x głębokość),
Materiał: tworzywo sztuczne, odporne na promieniowanie UV,
Montaż: przystosowane do montażu ściennego, w elewacji budynku wykonywanej ze
styropianu, z regulacją głębokości osadzenia.

Uchwyt betonowy w tworzywie:
Wymiary: minimum 100 mm (średnica dla uchwytu w wykonaniu okrągłym lub boki dla
uchwytu w wykonaniu kwadratowym/prostokątnym),
Waga: minimum 1 kg,
Typ zacisku: zatrzask lub śrubowy minimum 2x M6,
Materiał: prefabrykat betonowy w tworzywie sztucznym,
Montaż: klejenie do pokrycia dachowego – masą klejącą zalecaną przez producenta pokrycia
dachowego.

Złącza kontrolne:
Rodzaj: złącze typu drut-płaskownik lub płaskownik-płaskownik, przystosowane do montażu
w skrzynkach probierczych elewacyjnych (dla poszczególnych złącz kontrolnych instalacji wg
Projektu
Budowlanego
i wykonawczego),
Materiał: stal ocynkowana ogniowo,
Typ zacisku: śrubowy minimum 4x M8.

Złącza krzyżowe:
Rodzaj: złącze typu drut-drut,
Materiał: stal ocynkowana ogniowo,
Typ zacisku: śrubowy minimum 4x M8.

Złącza rynnowe:
Rodzaj: złącze na rynnę okapową,
Materiał: stal ocynkowana ogniowo,
Typ zacisku: śrubowy minimum 2x M6.
2.11.

Parametry techniczne elementów instalacji PPOŻ

Centrala SSP:
-

Napięcie sieciowe 230V AC
Napięcie znamionowe 12V DC
Zasilanie awaryjne 2x12V 17Ah
Klasa ochrony: I wg. DIN EN 60950
Stopień ochrony: IP30
Temperatura pracy: od -50ºC do 450ºC
Maksymalny pobór prądu dla odbiorników zewnętrznych: 8A
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-

Pamięć 10000 ostatnich zdarzeń
Alfanumeryczny wyświetlacz
Transmisja szeregowa RS485
Magistrala pętli dozorowej o długości max. 2000m
Max. 127 elementów na jednej pętli
Pętle dozorowe klasy A odporne na zwarcie i przerwę
Max 7 modułów pętli analogowej esserbus
wymagania: aktualny certyfikat CNBOP.

Czujka dymu z detektorem temperaturowym:
-

Napięcie pracy: od 8 do 42V DC
Pobór prądu w stanie dozoru: ok 60uA przy 19V DC
Temperatura pracy: od -200ºC do 650ºC
Wysokość monitorowania: max 12m
Powierzchnia dozorowania: max 110m 2
Adresowanie: kodowani adresu automatyczne z centrali
Wykonanie czujki: EN54-7/5 B, CEA 4021

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP:
-

Napięcie pracy: od 8 do 42V DC
Pobór prądu w stanie dozoru: ok 45uA przy 19V DC
Pobór prądu w stanie alarmu: ok 9mA
Prąd w stanie alarmu bez komunikacji cyfrowej: 18mA
Wskaźnik alarmu: czerwony LED
Temperatura pracy: od -200ºC do 700ºC
Adresowanie: kodowani adresu automatyczne z centrali
Wykonanie czujki: EN54-11 A

Moduł liniowy wej/wyj:
-

Napięcie pracy: od 18 do 42V DC
Pobór prądu w stanie dozoru: ok 250uA
Przekaźniki: 2 przekaźniki, 6 przekaźników monitorujących
Dane znamionowe styku: 30V DC/1A
Temperatura pracy: od -100ºC do 500ºC
Adresowanie: kodowani adresu automatyczne z centrali

Sygnalizator optyczno-akustyczny:
2.12.

Napięcie pracy: od 8 do 42V DC
Pobór prądu w stanie alarmu: ok 240mA
Wskaźnik alarmu: czerwony LED (błyskający)
Poziom dźwięku 112db(A) przy 24V DC
Temperatura pracy: od -100ºC do 550ºC
Kolor: czerwony
Obudowa: ABS
Parametry techniczne elementów instalacji PV

Panel fotowoltaiczny:
- Moc STC: 285 Wp (-0/+5W)
- Napięcie znamionowe STC Umpp: 33,8 V (±0,8V)
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-

Prąd znamionowy STC Impp: 8,49 A (±0,5A)
Napięcie jałowe STC Uoc: 38,9 V (±0,8V)
Prąd zwarcia STC Isc: 9,1 A (±0,5A)
Sprawność modułu: min. 17 %
Współczynnik temperaturowy Voc: -0,3 %/C
Współczynnik temperaturowy Isc: 0,05 %/C
Współczynnik temperaturowy Pmpp: -0,38 %/C
Wymiary: 1650 /±15/ x 995 /±5/ x 35 /±5/ (D x SZ x W)
Masa: 18-22 kg
Wytrzymałość na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód): min. 5400 Pa
Wytrzymałość udarowa (grad): min. kula gradowa Ø50mm, V=110 km/h, m=75 g
Temperatura pracy: -40÷85°C (minimalne parametry skrajnych temperatur)
Ilość by-pass diod: min. 3
Typ konektora: MC4 (IP65)
Zasilanie awaryjne 2x12V 17Ah
Klasa ochrony: I wg. DIN EN 60950
Stopień ochrony: IP30
Temperatura pracy: od -50ºC do 450ºC
Maksymalny pobór prądu dla odbiorników zewnętrznych: 8A

Inwerter:
-

Moc DC: 5100 W
Zakres napięcia DC: 245-800 V / 600V
Prąd wejściowy DC maksymalny: 10 - 11 A
Liczba niezależnych MPP: 2
Moc znamionowa AC: 5000 W
Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd wyjściowy AC maksymalny: 7 – 7,5 A
Liczba faz zasilających: 3
Wymiary: 450 x 750 x 250 (SZ x W x G) [mm] /±50/
Masa: 35-40 kg
Typowy poziom emisji hałasu: max. 50 dB
Topologia: beztransformatorowy
Zabezpieczenia: ochrona przed odwrotną polaryzacją
Chłodzenie: własne – regulowana wentylacja
Pobór mocy na potrzeby własne: 1 W /+1/
Zakres temperatury pracy (otoczenia): 20÷60°C
Klasa ochrony IP: min. IP65
Klasa ochrony IK: min. IK06
Złącza: gniazdo RJ-45 /Ethernet LAN
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3. Sprzęt
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji technicznej i ST.
4. Transport materiałów
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i
przydatności do robót.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń
rozdzielczych
należy
przestrzegać
zaleceń
wytwórców,
a w szczególności:
transportowane
urządzenia
zabezpieczyć
przed
nadmiernymi
drganiami
i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych
urządzeń
zdemontować,
odpowiednio
zabezpieczyć
i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i
drgania,
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez:
- w przypadku kabli i przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej.
Transport kabli i przewodów należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:
- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa
kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,
- zaleca się przewożenie bębnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie
bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach,
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach
tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płask),
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za
pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kręgów kabli jest zabronione,
- przewody należy przewozić na bębnach i/lub w oryginalnych krążkach tak jak dostarcza je producent.
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Transport koryt kablowych i rur ochronnych oraz innych elementów tras kablowych typu wsporniki koryt, uchwyty, śruby montażowe, kształtowniki należy wykonywać przy użyciu samochodów
transportowych przystosowanych do przewozu materiałów długich, liniowe elementy (koryta,
kształtowniki, rury ochronne), nie powinny wystawać poza ładownie samochodu. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Transport opraw oświetleniowych należy wykonywać wg zaleceń producentów oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewożenie opraw oświetleniowych niezgodnie z zaleceniami producenta. Oprawy oświetleniowe są materiałem tzw. „delikatnym” podatnym na uszkodzenia, dlatego oprawy oświetleniowe powinny być w miarę możliwości przywożone oddzielnym
transportem na teren budowy. Samochód dostawczy powinien być przystosowany do transportu
materiałów będących w opakowaniach. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Transport aparatów i urządzeń elektrycznych (takich jak np. dzwonki, głośniki, urządzenia sterownicze, rozdzielcze), należy wykonywać wg zaleceń producentów oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewożenie urządzeń elektrycznych i aparatów bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazań producentów). Samochód dostawczy powinien być przystosowany do
transportu materiałów będących w opakowaniach. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Transport osprzętu elektroinstalacyjnego tj. łączników, gniazd wtykowych (tzw. „białego osprzętu”) należy wykonywać wg zaleceń producentów oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione
jest przewożenie osprzętu bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazań producentów). Samochód dostawczy powinien być przystosowany do transportu materiałów będących w opakowaniach. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, PB-W dostarczoną przez Zamawiającego, przy
użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie
urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót.
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i ST oraz PB-W.
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7. Przedmiar i obmiar robót
Obmiaru robót należy dokonywać w oparciu o dokumentację techniczną, przedmiar robót i kosztorys ofertowy oraz ewentualne dodatkowe ustalenia z Przedstawicielem Inwestora.
Jednostką obmiarową jest odpowiednio:
- metr [m],
- komplet [kpl.],
- sztuka [szt.],
- pomiar / badanie [kpl.].
Obmiar wykonywanych prac powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Obmiaru należy dokonywać posługując się jednostkami obmiarowymi zawartymi w
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Dla wynikających robót dodatkowych i/lub nieprzewidzianych kosztorysem robót podstawowych
należy sporządzić przedmiar robót w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczane w odpowiednim katalogu nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, AT).
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót, określonej w Umowie,
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego.
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu polega on na ocenie jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel
Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru
końcowego Robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.
Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót.
Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót.
W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel
Zamawiającego
może
powołać
komisję
odbioru
złożoną
z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna,
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itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający.
9. Rozliczenie robót
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą
robót.
Ceny wykonania robót obejmują wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania
inwestycyjnego „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
10. Dokumenty odniesienia
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:
- Obowiązujące przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia),
- Polskie Normy,
- Branżowe Normy,
- Szczegółowe Wytyczne Zamawiającego,
- Aprobaty techniczne,
- instrukcje montażu i obsługi (od producentów dostarczanych materiałów),
- wytyczne innych branż działające w tym samym zamierzeniu,
- inne dokumenty nie wymienione w ST, a na etapie realizacji robót przyjęte przez Zamawiającego i Wykonawcę za obowiązujące.
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST), są standardy techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
Standardy wykonania, materiały i ich parametry techniczne określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektu.
Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji
umowy wykonania zadania.
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować
standard techniczny nie gorszy niż to co określono w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym (PB-W), pod sankcją uznania każdej części robót nie
spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakichkolwiek
części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu
gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.
Wykonawca nie może powołać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej i Projektu
Budowlanego i Wykonawczego dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
- budowa głównych obwodów rozdzielczych (dawniej WLZ);
- budowa rozdzielnic głównych i piętrowych;
- budowa tras kablowych;
- budowa oświetlenia ogólnego wewnętrznego oraz oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego na budynku;
- budowa nowych instalacji oświetlenia awaryjnego;
- budowa instalacji gniazdowych 400V/230V oraz obwodów zasilających urządzenia instalowane na stałe (wentylacji, itp.);
- modernizacja instalacji dzwonkowej;
- budowa instalacji okablowania strukturalnego budynku (tj. instalacja okablowania LAN,
monitoringu, alarmu);
- budowa instalacji audiowizualnej i multimedialnej
- budowa instalacji połączeń wyrównawczych;
- budowa instalacji odgromowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi przepisami i
normami oraz definicjami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
ST – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (roboty branży elektrycznej). Opis sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych.
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PB-W – Projekt budowlano-wykonawczy (również w rozumieniu Projekt budowlany i wykonawczy gdy jest jednym opracowaniem dopuszczanym przez Zamawiającego).
Przedmiar robót - to opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania
i ilość robót dla konkretnego zadania. Bazę normową stanowią odpowiednie zestawienia nakładów rzeczowych.
Dokumenty odniesienia (Dokumentacja Techniczna) – dokumenty będące podstawą
do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej
(projekt, przedmiar robót), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a
także wszelkie podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy
prawa.
Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Jest to dokumentacja
budowy
z
naniesionymi
zmianami
dokonanymi
w toku wykonywania robót.
Dokumentacja odbiorowa – jest to zbiór dokumentów, który Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu po zakończeniu zadania, który Zamawiającemu pozwoli na
zgłoszenie obiektu do użytkowania oraz bezpiecznej eksploatacji. W zakres dokumentacji
odbiorowej w szczególności wchodzi: dokumentacja powykonawcza, protokoły z wykonanych
prób i badań (wymaganych przepisami), wymagane prawem oświadczenia, instrukcje prawidłowej eksploatacji obiektu (instalacji i/lub urządzeń).
Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie pisemne do reprezentowania Zamawiającego).
Kierownik budowy (Kierownik robót branżowych) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami (posiadające odpowiednie uprawnienia) i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Projektu BudowlanoWykonawczego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca
Przedstawicielem Zamawiającego, która nadzoruje i kontroluje wykonywane prace przez Wykonawcę, sprawdza zgodność wykonania robót z PB-W, ST oraz Dokumentami odniesienia.
Materiały – wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi, Specyfikacją Techniczną i Projektem BudowlanoWykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Sprzęt – wszystkie maszyny i urządzenia budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie
z
Wymaganiami
Technicznymi,
Specyfikacją
Techniczną
i Projektem Budowlano-Wykonawczym, które posiada Wykonawca.
Wymagania Zamawiającego – wszelkie dokumenty odniesienia przekazane, udostępnione Wykonawcy robót przez Zamawiającego, w celu szczegółowego określenia parametrów
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technicznych dostarczanych materiałów (urządzeń). Wymagania Zamawiającego mogą bardziej szczegółowo określać parametry techniczne materiałów niż określa to PB-W, które ma
używać Wykonawca robót podczas realizacji zadania (np. opis parametrów technicznych z
podanym przykładowym materiałem, którego wcześniej Zamawiający używał, jest w trakcie
użytkowania (eksploatacji) i na podstawie doświadczenia z użytkowanym materiałem stwierdza, że parametry techniczne są odpowiednie dla Zamawiającego.
Roboty zanikające – prace ulegające zakryciu w trakcie kolejnych etapów wykonywanych
robót.
Odbiór
częściowy
–
odbiór
mający
na
celu
sprawdzenie
zgodności
z zawartą Umową wykonanych elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.
Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu
usterek (jeśli występowały w trakcie wykonywania robót, ujawnione podczas odbiorów częściowych i/lub kontroli technicznej wykonywania robót).
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a
jeśli
przedział
tolerancji
nie
został
określony
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Parametr techniczny – cecha materiału, produktu określająca właściwości techniczne i
funkcjonalne materiału, produktu. Dana znamionowa materiału określająca wytrzymałość,
sposób montażu, sposób użytkowania.
Minimalny parametr techniczny – cecha materiału, produktu, która bezwzględnie musi
być zachowana, obniżenie tego parametru w stosowanych materiałach, produktach powoduje niedopuszczenie stosowania materiału, produktu w w/w zadaniu.
Stały parametr techniczny – cecha materiału, produktu, która jest ogólnie dostępna do
osiągnięcia dla wszystkich producentów, spełnienie wymogu stałego parametru jest typowe
dla danego produktu, materiału, a jest on niezbędny do określenia właściwości technicznej
wykonywania zadania i osiągnięcia zamierzonych efektów.
Właściwości materiału – ogólny zbiór informacji, parametrów technicznych opisujących
materiał, jego cechy.
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego.
Roboty Stałe
z Umową.

–

oznaczają

roboty

stałe

do

realizacji

zamówienia

zgodnie

Roboty Tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad.
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Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane
do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.
Plac Budowy – oznacza Plac Budowy w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego i Umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego, zgodnie z Art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów zaistniałych w Projekcie BudowlanoWykonawczym lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB-W oraz ST,
określonymi wymogami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy wykonywane roboty lub parametry techniczne użytych materiałów nie będą w pełni zgodne z PB-W oraz ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, spełniającymi parametry
techniczne opisane w dokumentacji projektowej, a roboty doprowadzające do poprawnego
wykonania przedmiotu zadania będą wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB-W,
ST oraz ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego (Przedstawiciela
Zamawiającego). Przed przystąpieniem do ostatecznego odbioru robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona końcowego rozliczenia
z
inwestorem
za
zużyte
media
i wynajmowane pomieszczenia.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy
Ustalenia
zawarte
w
niniejszej
ST
dotyczą
prowadzenia
robót
branży
elektrycznej związanych z wykonaniem zadania pn. „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.
Jeżeli
Wykonawca
w
jakimkolwiek
czasie
zaniedba
utrzymania
budowy
w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać roboty.
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1.7. Kody CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
1.8. Zasady kontroli i odbioru robót
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub
elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego
uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania formułowane w Umowie i dokumentacji technicznej, wymaganiach technicznych, a także obowiązujące normy i wytyczne państwowe.
Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
PB-W i ST.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację techniczną (PB-W, ST, przedmiar
robót),
branży
elektrycznej
w
zakresie
zgodnym
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dz.U. Nr 120, poz.1133/
Koszty opracowania dokumentacji odbiorowej obciążają w całości Wykonawcę i mieszczą się
w kosztach poszczególnych elementów Robót.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być
wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Projektanta (zespół opracowujący PB-W) i
Przedstawiciela Zamawiającego.
Wszystkie wykonane roboty, dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w ST i PB-W.
Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od
wartości docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie
znajdowały
się
w
przeważającej
mierze
w pobliżu wartości średnich.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.
Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym ST,
przedmiar robót są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
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Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub
braków w PB-W, ST i/lub przedmiarze robót. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego
celem ich poprawy lub uzupełnienia.
1.9. Plac budowy i dokumenty budowy
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie Placu Budowy należy potwierdzić pisemnie protokołem przekazania.
W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót,
Wykonawca
odpowiada
za
utrzymanie
terenu
budowy
i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem.
Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża Wykonawcę.
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
1.10.

Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób
są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy.
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
Wymagania opisane powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub
metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych powyżej spowoduje następstwa finansowe
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtwo-
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rzy uszkodzoną własność. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót.
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Wykonawca
okaże
współpracę
i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
- Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające środowisko naturalne.
- Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca
będzie
przestrzegać
przepisów
ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
osobom postronnym.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte Umową.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na pod-
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stawie obowiązujących przepisów oraz „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
2. Materiały
Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to
należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym
samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego), możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny
zgodności
wymienione
w
Ustawie
z
dnia
16
kwietnia
2004
o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca
1994
Prawo
Budowlane
i
ustawę
z
dnia
30
sierpnia
2002
o systemie oceny zgodności.
Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania robót muszą być oryginalnie nowe, o
ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza Zamawiający i/lub projektant.
2.1. Kontrola materiałów
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do
robót podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.
Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. przewody, kable, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, koryta kablowe, aparaty elektryczne,
rozdzielnice, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Dla opraw awaryjnych wg obowiązujących przepisów należy
sprawdzić certyfikaty dopuszczenia do stosowania opraw jako oprawy oświetlenia awaryjnego (certyfikaty CNBOP), przy stwierdzeniu braku aktualnego certyfikatu CNBOP na dzień
montażu, należy wystąpić o aktualizację certyfikatu lub użyć opraw równoważnych, które posiadają aktualny certyfikat CNBOP.
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – u kierownika robót (budowy) do czasu odbioru, przy odbiorze dokumenty należy przekazać Inwestorowi.
Urządzenia
dostarczone
przez
zleceniodawcę,
powinny
być
zaopatrzone
w świadectwa jakości.
Dostarczone na miejscu składowania (budowę), materiały i urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wy-
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rywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym powodowanych
korozją, itp.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.
2.2. Przechowywanie materiałów
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim
przygotowaniu
pomieszczeń
magazynowych
i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od
zewnętrznych
wpływów
atmosferycznych,
a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub
danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek, itp.) powinny być podane
w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na
tablicy.
Składowanie materiałów, opraw oświetleniowych, kabli i przewodów, aparatów i urządzeń
elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości), na skutek wpływów
atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej
dla
przedsiębiorstw
budowlano-montażowych
i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został
powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.
2.3. Parametry techniczne materiałów – opis ogólny
Parametry techniczne używanych materiałów powinny spełniać wymagania opisane w
dokumentacji projektowej, punktem odniesienia powinien być Projekt Budowlany i
Wykonawczy (P B-W) oraz Specyfikacja Techniczna (ST), w których projektanci opisali
wymagane
parametry
dla
urządzeń
i materiałów stosowanych w instalacjach elektrycznych. Opis parametrów technicznych,
pozwalający Wykonawczy na wybór odpowiednich materiałów, w szczególności opraw
oświetleniowych, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz rozdzielnic elektrycznych, powinien
zawierać wymagane minimalne parametry, których nie można przekroczyć. Zastosowanie
materiałów
o obniżonych parametrach technicznych (poniżej opisanego zakresu), skutkuje
niespełnianiem założeń przyjętych w dokumentacji technicznej, a co za tym idzie nie
spełnienie wymagań – powodujących nienależyte wykonanie robót. Materiały z obniżonymi
parametrami technicznymi zainstalowane przez Wykonawcę podlegają wymianie na
właściwe,
wszystkie
koszty
z wyminą i dostosowaniem do odpowiednich parametrów i wymaganych standardów
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obciążają Wykonawcę.
Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mają obowiązek
żądania od Wykonawcy stosowania materiałów o odpowiednich parametrach technicznych,
tak aby uzyskać zakładany efekt modernizowanych instalacji.
2.4. Parametry techniczne tras kablowych (koryta i rury ochronne)

Koryta kablowe
Wykonanie: koryta siatkowe,
Wymiary:
- szerokość: minimum 50 / 100 / 200 / 300 mm (dla poszczególnych odcinków tras wg oznaczeń w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym),
- wysokość: minimum 50 / 60 mm (dla poszczególnych odcinków tras wg oznaczeń w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym),
- długość: minimum 2000 mm,
Materiał: stal ocynkowana (metodą Sendzimira),
Wykończenie: krawędzie zaokrąglone lub gładkie zabezpieczające przed uszkodzeniem izolacji kabli i przewodów,
Sposób montażu:
- system koryt przystosowany do montażu na wspornikach ściennych oraz
z możliwością podwieszania koryt do stropów przy użyciu stosownych zawiesi, wsporników,
- system koryt przystosowany do montażu na wspornikach betonowych, klejonych do podłoża (dotyczy tras kablowych na dachu),
- wsporniki, zawiesia oraz elementy łączące z materiałów tożsamych, tj. elementy stalowe
ocynkowane,
- wsporniki dachowe betonowe w tworzywie sztucznym, przystosowana do klejenia do powierzchni z materiałów bitumicznych.

Rury ochronne
Wykonanie: rury gładkie, sztywne,
Wymiary:
- średnica: minimum 18 / 22 / 28 / 37 / 48 mm (dla poszczególnych odcinków tras wg oznaczeń w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym),
- długość: minimum 2000 mm,
- grubość ścianki: dla rur wewnętrznych minimum 1 mm; dla rur do stosowania na zewnątrz
minimum 2 mm,
Materiał: PP modyfikowany,
Właściwości:
- nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa,
- dla rur przeznaczonych do montażu zewnętrznego – odporność na promieniowanie UV,
Sposób montażu:
- natynkowy / podtynkowy,
- przy pomocy uchwytów montażowych,
- dla rur przeznaczonych do montażu zewnętrznego – możliwość montażu na wspornikach
betonowych
w
tworzywie
sztucznym
klejonych
do
powierzchni
z materiałów bitumicznych.
Łączenie rur:
- rury z zakończeniem kielichowym lub złączki kielichowe, gładkie i/lub karbowane.
Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -20ºC do 50ºC.
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2.5. Parametry techniczne kabli i przewodów

Przewody typu UTP kat. 6:
- żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa) o średnicy Ø0,54mm,
- ilość żył: 2x4,
- izolacja: PE, polwinit,
- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -15ºC,
- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
- kolorystyka żył: brązowa i biało-brązowa, zielona i biało-zielona, niebieska i biało-niebieska,
pomarańczowa i biało-pomarańczowa;
- impedancja falowa: 100 +/- 10 [Ω],
- prędkość propagacji NVP [%]: minimum 65,
- rezystancja izolacji [MΩ/km]: >500,
- rezystancja torów transmisyjnych [Ω/km]: <180

Przewody typu RG6:
-

żyły: z drutów miedzianego 1,13 mm2 (żyła jednodrutowa),
oplot: drut CU 72x0,12 mm2 Dual-Shield
izolacja: PE pełn,y powłoka zewnętrzna PVC,
minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -20ºC,
maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 90 ºC,
impedancja: 75Ω,

Przewody typu YTDY:
-

żyły: z drutów miedzianych (żyła jednodrutowa) o średnicy Ø0,54mm,
ilość żył: 2x4,
izolacja: PE, polwinit,
minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30ºC,
maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 70 ºC,
kolorystyka żył: biała, niebieska, zielona, czerwona, żółta, szara, fioletowa, brązowa;
impedancja falowa: 100 +/- 10 [Ω],
rezystancja izolacji [MΩ/km]: >500,

Przewód światłowodowy:
-

włókna: wielomodowe G, jednomodowe J,
ilość żył: 2, 4, 6, 8, 10, 12,
izolacja: LSZH
minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30ºC,
maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 ºC,
rodzaj włókien: 9/125um

Przewód radioliniowy :
-

typ kabla: współosiowy,
ilość żył: 1 + ekran,
izolacja: PE spieniony
minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -40ºC,
maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 85 ºC,
impedancja: 50 Ω
żyła wewnętrzna: drut – aluminium miedziowane
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- ekran: folia aluminiowa, oplot miedziany

2.6. Parametry techniczne szaf teletechnicznych i wyposażenie

Szafy RACK 19’’:

Wykonanie: wolnostojąca na cokole minimum 100 mm,
Wymiary minimalne:
- wysokość: 2000 mm,
- szerokość: 1000 mm,
- głębokość: 800 mm,
Obodowa: boczne i tylne ściany zdejmowalne z połączeniami ekwipotencjalnymi, drzwi szafy
z możliwością wyboru kierunku otwierania (prawo-lewo),
Stopień ochrony IP: IP20,
Stopień ochrony IK: IK04,
Obciążalność: minimum do 400 kg,
Pojemność modułowa: minimum 42U,
Możliwości montażowe: do montażu paneli w standardzie 19’’,
Wyposażenie: wg PW,
Panele i urządzenia: wyposażenie szaf w panele i urządzenia wg opisu parametrów technicznych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Switch zarządzalny okablowania strukturalnego:

Liczba portów: 24x RJ-45 Ethernet ,
Rodzaj portu (gniazda): Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Liczba zainstalowanych modułów SFP+ SFP: 4
Technologia okablowania Copper Ethernet:10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Obsługiwane typy kabli:Cat5,Cat5e,Cat6,Cat6a
PoE: (PoE + 195 W )
Pojemność przełączania (rozmiar pakietu - 64 bajty):95,23 Mp/s,
Zdolność przełączania:128 Gbps
Interfejsy 16 x 1000Base-T - RJ-45 - 30 W8 x 1000Base-T - RJ-45 - 60 W2 x 10Gbit LAN RJ-45/SFP+ - uplink2 x 10GBase-X - SFP+ - uplink1 x konsola - RJ-45
1 x zarządzanie (Gigabit LAN)1 x USB - Type A
Pamięć Ram: 512 MB
Pamięć Flash: 256 MB

Switch zarządzalny okablowania światłowodowego:

Liczba portów: 24x SC/APC Simplex ,
Rodzaj portu (gniazda): Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Liczba zainstalowanych modułów SFP+ SFP: 4
Przełącznik - 24 porty
Przepustowość
84.8 Gbps
Interfejsy: 24 x 10/100 Porty 4 x 10
Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Pamięć Ram: 512 MB
Pamięć Flash: 256 MB

Przełącznica światłowodowa SFP:
Adaptery: 24x SC/APC SM simplex;
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Pigtaile: 24x SC/APC,
SM, 9/125, 0,9mm,
włókno G652D, 1m ;
Kasety na spawy: 2 (po 12 spawów);
Wysokość: 1U

Router:
Jednostki Rack: 2U
Interfejsy: 3 zintegrowane porty Ethernet 10/100/1000 (tylko RJ-45)
Gniazda rozszerzeń: 2 gniazdo modułu serwisowego, 1 Wewnętrzny moduł serwisowy
3 wbudowane gniazda procesora cyfrowego
Pamięć flash: 256 MB (zainstalowane) / 8 GB (maks.)
Compact flash 0 i 1
Port Ethernet 10/100/1000 (GE 0/1 i GE 0/2)
EHWIC 0,1,2 i 3
Port Ethernet 10/100/1000 GE 0/0
Port szeregowy USB
Port szeregowy konsoli RJ-45
USB 0 i 1 (1,
Port AUX
Gniazda modułu serwisowego
SFP

2.7. Parametry techniczne osprzętu elektroinstalacyjnego

Gniazda RJ-45:
-

osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
rodzaj wtyku: RJ-45,
kategoria: UTP 6,
montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
stopień ochrony IP: IP20.

Gniazda SC/APC:
-

osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
rodzaj wtyku: S.C./APC Duplex,
rodzaj włókna: E9/125,
montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
stopień ochrony IP: IP20.

Gniazda HDMI:
-

osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
rodzaj wtyku: HDMI,
montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
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- stopień ochrony IP: IP20.

Gniazda VGA:
-

osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
rodzaj wtyku: VGA,
montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
stopień ochrony IP: IP20.

Gniazda RTV:
-

osprzęt w wykonaniu podtynkowym,
osprzęt przystosowany do montażu ramkowego,
rodzaj wtyku: TV-R męski, TV-R żeński, F męski ,
montaż w puszkach fi60 mm za pomocą pazurków lub wkrętów,
obudowa z tworzywa PCV, kolor biały,
stopień ochrony IP: IP20.

2.8. Parametry techniczne urządzeń CCTV

Kamera IP stała:

- Przetwornik: 1/2.5” 8 Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie: H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR,
obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja
mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 2.7-12mm F1.4 z
automatyczną przysłoną i zewnętrzną
regulacją
- Inteligentny promiennik podczerwieni o
zasięgu do 50m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem
oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie
linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny,
detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie
obiektu, detekcja audio, detekcja twarzy
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wyjście serwisowe CVBS
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE
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Kamera IP obrotowa:
-

przetwornik: 1/3" 4MP CMOS
rozdzielczość: 2592x1520 / 25kl/s
interfejs: Ethernet 10Base-T/100 Base-TX PoE+ 802.3at
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
ilość pikseli: 4Mpx
czułość: 0.05lux/F1.6 (kolor), 0.005lux/F1.6 (B/W)
zoom: optyczny (30x), cyfrowy (16x)
obiektyw regulowany: 4.5~135mm
AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, ROI
2D/3D DNR, WDR 120dB, Defog
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS), Auto Tracking
zoom optyczny w technologii PFA
zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
port RS485
wejścia/wyjścia audio: 1/1
wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2
wbudowana dodatkowa grzałka
systemy: QoS, detekcja ruchu, strefy prywatności
prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
25 kl/s dla 2592×1520 (4Mpx)
25 kl/s dla 2304x1296 (3Mpx)
50 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
bitrate: 448K ~ 8192Kbps (H.264), 448K ~ 8192Kbps (H.265)
podgląd obrazu: przeglądarki internetowe
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
zasilanie: 24V AC lub PoE+ 48V (802.3at)

Rejestrator IP:
- wejścia wideo: 16x kanałów IP
- wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
- maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- wejście/wyjście audio: 1/2 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 4x HDD Sata III (max. 40TB)
- wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
- obsługa kamer ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye
- podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16 (dla 1 i 2 monitora)
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 16 kanałów (4 kan.@8Mpx lub 16 kan.@2Mpx)
- dwustrumieniowość: główny i extra1 / extra2
- zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA
- obsługa połączeń P2P
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W 802.3af/at (25.5W/port) lub 8 portowy w technologii ePoE / EoC (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
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-

obsługa do 2 niezależnych monitorów (2 wyjścia HDMI)
jeden dwukierunkowy tor audio – interkom
rejestracja dźwięku z 16 kamer IP
zaawansowane zarządzanie dyskami HDD, technologia S.M.A.R.T
inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
dodatkowe funkcje: ANR, Smart Search, Smart Add, inteligentny wentylator
podgląd obrazu:
przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Safari
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

Kamera IP LLLTV:
-

przetwornik 1/1.9'' CMOS
rozdzielczość wizji: 2 Mpx
rozdzielczość termowizji: 640x512 px
zoom optyczny: 30x
obiektyw termowizyjny: 60mm
detekcja ognia
wejście na kartę SD
wejście/wyjście alarmowe: 7/2
system skanowania: progresywny
zakres obrotu w poziomie: 0 – 360 st
zakres obrotu w pionie: -40 – 90 st
zasilanie: AC24V
zużycie energii: max 70W
Parametry techniczne elementów instalacji alarmowej

2.9.

Centrala alarmowa:
-

Napięcie sieciowe 230V AC
Napięcie znamionowe 12V DC
Zasilanie awaryjne 1x12V 10Ah
Klasa ochrony: II wg. DIN EN 60950
pełna zgodność z normą EN50131
obsługa 256 wejść
podział na min. 32 strefy
komunikacja GSM

Czujka ruchu PIR i MW:
-

Napięcie znamionowe 12V DC
Wykrywanie prędkości ruchu min. 0,3 m/s
pobór prądu w stanie gotowości 14mA
pełna zgodność z normą EN50131-1
czas rozruchu 30s

Czujka magnetyczna (kontaktron):
-

Napięcie znamionowe 12V DC
Odległość zamknięcia styków: 24mm,
Odległość otwarcia styków 29mm,
Klasa środowiskowa: II wg EN50130-5
Typ czujki: NO,

18

- pełna zgodność z normą EN50131-1
- czas rozruchu 30s

Sygnalizator optyczno-akustyczny:
-

Napięcie znamionowe 12V DC
Sygnalizacja optyczna: LED
Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
Klasa ochrony: III wg. DIN EN 60950
pełna zgodność z normą EN50131-1
zabezpieczenie antysabotażowe: oderwanie od podłoża, otwarcie

Manipulator LCD:
-

Napięcie znamionowe 12V DC
Podświetlana klawiatura numeryczna
Klasa ochrony: II wg. DIN EN 60950
pełna zgodność z normą EN50131
wyświetlacza LCD
sygnalizacja utraty łącznością z centralą
komunikacja: łącze RS232

Bariera mikrofalowa:
-

2.10.

cztery modulowane kanały
AGC
regulowany czas naruszenia
zasięg programowalny: od 15m do 200m
szerokość wiązki: 6m - możliwość regulacji
wymiary: 250 x 250 x 130mm (wys. x szer. x gr.)
ochrona antysabotażowa przed otwarciem
napięcie zasilania: 12V DC lub 18V AC
temperatura pracy:-25st. C do 55st. C
pełna zgodność z normą EN50131-1
Parametry techniczne elementów instalacji telewizyjnej i radioliniowej

Antena UHF/VHF
Antena odbiorcza sygnału DVB-T z jednego kierunku
Pasmo VHF: kanały 5-12 w polaryzacji poziomej lub pionowej
Pasmo UHF: kanały 21-12 w polaryzacji poziomej lub pionowej
Zwrotnica: wbudowana VHF/UHV
Wzmacniacz: zasilanie 12V DC

Antena SAT:
Częstotliwość pracy konwertera [GHz]: 10,7-12,75
Zysk energetyczny dla 11,7 GHz [dBi]: 38,8
G/T LNB 0.7 [dB/K]: 19,2
Polaryzacja X [dB]: > 27
Kąt offset [°]: 26
Zakres elewacji [°]: 10-50 / 45-80
Typ reflektora: Offset F/D 0.6
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Szerokość wiązki [°]: 2,0
Wytrzymałość na wiatr (przy 42 [m/s]) [N] 902
Średnica masztu [mm] Ø 32-60
Mocowanie konwertera [mm] Ø 40 + Ø 25

Konwerter SAT:
Dolne pasmo - wejście
10,7-11,7GHz
Oscylator dolny: 9,75GHz
Górne pasmo – wejście: 11,7-12,75GHz
Oscylator górny: 10,6Hz
Dryft temperaturowy: +/-2,5MHz
Szum fazowy: -90dBc/Hz max
Wzmocnienie: 55dB min
Zmienność charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75 dB/27MHz
Separacja między polaryzacjami: min 40dB
VSWR: 2.5:1
Impedancja wyjściowa
: 75 Ohm
szerokość kanału wyjściowego: 60MHz
Wyjście IF kanał 1 (SCR0): 1210MHz
Wyjście IF kanał 2 (SCR1): 1420MHz
Wyjście IF kanał 3 (SCR2): 1680MHz
Wyjście IF kanał 4 (SCR3): 2040MHz
Izolacja pomiędzy kanałami: 20dB min
Ilość wyjść fullband: 2
Kontrola SCR's: DiSEqC (EN-50494)
Przełączanie dla konwertera fullband: <14,2(V), >15 (H) Volts
Sygnał tonowy do wyboru pasma: 22kHz min 220mV
Pobór prądu: 200mA U=13,5V
Temperatura pracy: -30...+60C
Złącza: F

Multiswitch:
Ilość wyjść 24
Pasmo pracy SAT [MHz] 950 -2400
Pasmo pracy DVB-T/Radio [MHz] 47 -790
Wzmocnienie SAT [dB] -5 do 5
Wzmocnienie DVB-T/Radio [dB] -5 do 3
Regulacja wzmocnienia w torze TV [dB] 15, krok 1dB
Separacja wejść SAT [dB] >30
Zasilanie na wejściach RF: H/Lo, H/Hi – 18V; V/Lo, V/Hi – 14V; TV naziemna – 12V
Klasa ekranowania A
Sygnały sterujące 14/18V, 0/22kHz
Zakres temperatur pracy: -20 do +50

Antena radioliniowa VHF:
IPasma pracy: VHF
Moc: 150W
Długość: 300 cm
Złącze: N
Zysk: 3 dBd
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Zakres częstotliwości: 146-154 MHz, 153-162 MHz, 158-167 MHz, 166-175 MHz
Antena szerokopasmowa kolinearna
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: pionowa
Pasmo 9 MHz
Zakres temperatur pracy -30 - +70

2.11.

Parametry techniczne elementów instalacji kontroli dostępu

Centrala kontroli dostępu

Obsługa 64 kontrolerów dostępu
Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
Zarządzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami
Obsługa Stref Alarmowych oraz Stref Anti-passback
Centralny bufor zdarzeń systemu 250 tys.
Bufor zdarzeń na dodatkowej karcie pamięci (karta 0,5GB lub większa) 33 mln
Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet
Szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC
Integracja na poziomie stref alarmowych z centralami
Integracja z przewodowym systemem zamków
Wejścia NO/NC 8
Wyjścia tranzystorowe 1A/15VDC - 6
Wyjścia przekaźnikowe 1.5A/30VDC 2
Programowalne linie wejściowe i wyjściowe
Sygnalizacja stanów alarmowych
Port komunikacyjny RS485 (dowolna topologia)
Zasilanie 18VAC, 12VDC
Wyjścia zasilania 1A/12VDC oraz 200mA/12VDC
Obsługa akumulatora z kontrolą prądu ładowania oraz monitorowaniem jego stanu
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware)

Czytnik kontroli dostępu

karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego
karty (CSN): MIFARE Ultralight, MIFARE Classic 1k oraz 4k, MIFARE Plus, MIFARE DESFire
EV1
- odczyt numeru programowalnego karty (PCN): MIFARE Classic 1k oraz 4k
- zasięg odczytu do 7 cm
- rozpoznawanie długiego przyłożenia karty
- interfejs komunikacyjny RS485
- trzy wejścia parametryczne
- czas reakcji wejść definiowany w zakresie od 50 do 5000 ms
- możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring
- wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V (1)
- dwa wyjścia tranzystorowe 150 mA/15 V (1)
- definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej (1)
- głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
- klawiatura sensoryczna z regulowanym poziomem podświetlenia (2)
- detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- zasilanie 12 VDC
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- konfiguracja przez RS485
- aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485
3. Sprzęt
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji technicznej i ST.
4. Transport materiałów
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i
przydatności do robót.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:
transportowane
urządzenia
zabezpieczyć
przed
nadmiernymi
drganiami
i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy
pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez:
- w przypadku kabli i przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej.
Transport kabli i przewodów należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:
- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa
kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,
- zaleca się przewożenie bębnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie
bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach,
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach
tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płask),
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za
pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kręgów kabli jest zabronione,
- przewody należy przewozić na bębnach i/lub w oryginalnych krążkach tak jak dostarcza je producent.
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Transport koryt kablowych i rur ochronnych oraz innych elementów tras kablowych typu wsporniki koryt, uchwyty, śruby montażowe, kształtowniki należy wykonywać przy użyciu samochodów
transportowych przystosowanych do przewozu materiałów długich, liniowe elementy (koryta,
kształtowniki, rury ochronne), nie powinny wystawać poza ładownie samochodu. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Transport opraw oświetleniowych należy wykonywać wg zaleceń producentów oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewożenie opraw oświetleniowych niezgodnie z zaleceniami producenta. Oprawy oświetleniowe są materiałem tzw. „delikatnym” podatnym na uszkodzenia, dlatego oprawy oświetleniowe powinny być w miarę możliwości przywożone oddzielnym
transportem na teren budowy. Samochód dostawczy powinien być przystosowany do transportu
materiałów będących w opakowaniach. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Transport aparatów i urządzeń elektrycznych (takich jak np. dzwonki, głośniki, urządzenia sterownicze, rozdzielcze), należy wykonywać wg zaleceń producentów oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewożenie urządzeń elektrycznych i aparatów bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazań producentów). Samochód dostawczy powinien być przystosowany do
transportu materiałów będących w opakowaniach. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Transport osprzętu elektroinstalacyjnego tj. łączników, gniazd wtykowych (tzw. „białego osprzętu”) należy wykonywać wg zaleceń producentów oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione
jest przewożenie osprzętu bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazań producentów). Samochód dostawczy powinien być przystosowany do transportu materiałów będących w opakowaniach. Podczas transportu przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.
Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, PB-W dostarczoną przez Zamawiającego, przy
użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie
urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót.
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i ST oraz PB-W.
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7. Przedmiar i obmiar robót
Obmiaru robót należy dokonywać w oparciu o dokumentację techniczną, przedmiar robót i kosztorys ofertowy oraz ewentualne dodatkowe ustalenia z Przedstawicielem Inwestora.
Jednostką obmiarową jest odpowiednio:
- metr [m],
- komplet [kpl.],
- sztuka [szt.],
- pomiar / badanie [kpl.].
Obmiar wykonywanych prac powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Obmiaru należy dokonywać posługując się jednostkami obmiarowymi zawartymi w
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Dla wynikających robót dodatkowych i/lub nieprzewidzianych kosztorysem robót podstawowych
należy sporządzić przedmiar robót w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczane w odpowiednim katalogu nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, AT).
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót, określonej w Umowie,
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego.
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu polega on na ocenie jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel
Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru
końcowego Robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.
Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót.
Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót.
W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel
Zamawiającego
może
powołać
komisję
odbioru
złożoną
z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna,
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itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający.
9. Rozliczenie robót
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą
robót.
Ceny wykonania robót obejmują wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania
inwestycyjnego „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”.

10. Dokumenty odniesienia
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:
- Obowiązujące przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia),
- Polskie Normy,
- Branżowe Normy,
- Szczegółowe Wytyczne Zamawiającego,
- Aprobaty techniczne,
- instrukcje montażu i obsługi (od producentów dostarczanych materiałów),
- wytyczne innych branż działające w tym samym zamierzeniu,
- inne dokumenty nie wymienione w ST, a na etapie realizacji robót przyjęte przez Zamawiającego i Wykonawcę za obowiązujące.
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