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ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w
osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe,
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu
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przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji
muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące
pospółek:
–

uziarnienie do 50 mm,

–

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,

–

zawartość frakcji pyłowej do 2%,

–

zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
–

max. średnica ziaren d<120 mm,

–

wskaźnik różnoziarnistości U>5,

–

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,

–

zawartość części organicznych I<2%,

–

odporność na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące
właściwości:
–

max. średnica ziaren d<120mm,

–

wskaźnik różnoziarnistości U>3,

–

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,

–

zawartość części organicznych I<2%,

–

pęcznienie pod wpływem wody P<5%,

–

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

–

odporność na rozpad <10%.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robót związanych z budową tunelu powinno być wykonane
przygotowanie terenu pod budowę. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i
dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na międzytorzach wykonane koparkami pod
osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w
którym należy zawrzeć:
–

ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej,

–

szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,

–

dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas
wbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odciążająca podlega odbiorowi oraz próbnym obciążeniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
–
–
–

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
–

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej
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3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
–

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

–

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania
niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem
celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie
warstwami grubości 25 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną
warstwą.
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(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi
tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js
= 0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
–

zgodność wykonania robót z dokumentacją

–

prawidłowość wytyczenie robót w terenie

–

przygotowanie terenu

–

rodzaj i stan gruntu w podłożu

–

wymiary wykopów
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–

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
–

przygotowanie podłoża

–

materiał użyty na podkład

–

grubość i równomierność warstw podkładu

–

sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
–

stan wykopu przed zasypaniem

–

materiały do zasypki

–

grubość i równomierność warstw zasypki

–

sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
B.02.01.00 – wykopy – [m3]
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3]
B.02.03.00 – zasypki – [m3]
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
B.02.01.00 – 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.

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–

dostarczenie materiału

–

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
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–
–

dostarczenie materiałów
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B.02.04.00. 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.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”:
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji
żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
Deskowania

–

pomocnicze

budowle

służące

do

formownia

elementów

wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PNENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
• klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
• klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,
• klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S10040:1999 oraz warunków technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,
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wyraźny napis zawierający następujące dane:
• oznaczenie,
• nazwa wytwórni i miejscowości,
• masa worka z cementem,
• data wysyłki,
• termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1972:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie
może być użyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
boków przed opadami),
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
• dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
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1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania
w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.1.2. 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 budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym
podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych
badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
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Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki
betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości
frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z
wyżej wymienioną normą.
2.2.1.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy
też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym,
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM
do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki
posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w
Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88106250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.
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Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca
musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 69351/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej
przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych
norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S10040:1999, a ponadto:
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
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– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania
rusztowań.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
– betoniarkami o wymuszonym działaniu,
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
legalizacji,
– odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
– sprzętem ciesielskim,
– samochodem skrzyniowym,
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
– giętarkami,
– nożycami,
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.
4) do układania mieszanki betonowej:
– pojemnikami do betonu,
– pompami do betonu,
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
– wibratorami przyczepnymi,
– łatami wibracyjnymi,
– zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
– szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja,
zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań,
jak również plan przeprowadzania badań.
5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do
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Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny
spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na
skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18
mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie
styków ścian z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można
takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właści-
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wościach technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.4. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych,
jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą
podkładek plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą
PN-91/S-10442.
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość
od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych

z

projektem,

czystość

deskowania

oraz

obecność

wkładek

dystansowych

zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze

przygotowanie

odpowiedniego

oświetlenia

zapewniającego

prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy
zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.2.7. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu
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zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu
przez Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidziaInwestor: Urząd Miasta i Gminy Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka.
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nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych
materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach
Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a
wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu
i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach
Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez
Inżyniera.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz
niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.7. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
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Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach
Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie
z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
•

dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

•

prace pomiarowe i przygotowawcze,

•

wykonanie „Projektu technologii betonowania”,

•

wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,

•

wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,

•

oczyszczenie podłoża,

•

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

•

pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,

•

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

•

przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,

•

montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

•

oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,

•

przygotowanie mieszanki betonowej,

•

ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

•

pielęgnację betonu,

•

rozbiórkę deskowania i rusztowań,

•

usunięcie niedoskonałości powierzchni,

•

oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

•

wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych
Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
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Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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ZBROJENIE BETONU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w
konstrukcjach żelbetowych – prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalą A-II i A-III.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część G „Wymagania
ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST
Część G „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.
Klasa
stali

Wytrzymałość
charakterystyczna (MPa)

Znak gatunku
stali

Postać handlowa

18 G2
A-III

355
20 G2Y

A-III

410

34 GS
BSt500S

A-IIIN

490

20G2VY
BSt500S

żebrowanie
jednoskośne

żebrowanie
dwuskośne
żebrowanie
dwuskośne

walcówka
pręty
walcówka
pręty
walcówka
pręty
pręty
walcówka
pręty
pręty

Średnica
(mm)
6 – 12
10 – 32
6 – 12
10 – 28
6 – 12
10 – 32
6 –28
6 – 28
10 – 28
6 – 28

• Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
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wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.
Gatunek
stali

Średnica
pręta
mm

Granica
plastyczna
MPa

Wytrzymałość
na rozciąganie
MPa

Wydłużenie
trzpienia
%

Zginanie a
średnica
d – próbki

6-32

410

Min. 590

16

d = 3a(90°)

18G2-b6–
32355
34G5-b

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
• Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
• Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego
przez wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:
– nazwę wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
– masa partii,
– numer wytopu lub numer partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy,
– średnica minimalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN82/H-93215,
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– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
– próba rozciągania wg PN-91/H-04310,
– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy
ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
– farb lub innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5 mm na 1 m długości pręta.
• Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną
korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka
cementowego.
2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o
średnicy 1,5 mm.
2.3. Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z
tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez inżyniera.
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami,
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nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową
podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z
jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy
wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. 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, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany
kąt.
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Średnica pręta
w mm
6
8
10
12
14
16
20
22
25
28
32

Kąt odgięcia
46°
–
–
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5

90°
0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

135°
0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
3,0
3,5
4,0
5,0

180°
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
6,0

Minimalne srednice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia.
Średnica pręta zginanego w mm
D  10
10 < d  20
20 < d  28

Stal gładka miękka Rak = 400 MPa
d o= 3 d
do = 4 d
do = 6 d

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka,
powinna być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego,
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze
haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas
wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi
10 d.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
5.2.2. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
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Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych,
jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek
plastykowych pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe
typu zatwierdzonego przez inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych,
– 0,055 m

– dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
– 0,3 m
– 0,025 m

– dla zbrojenia głównego dźwigarów,
– dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Łączenie prętów za pomocą spawania
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
– czołowe, elektryczne, oporowe,
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:
– gatunku stali,
– ilości stali,
– ich średnic,
– długości, rozstawu i zakotwień,
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po
betonowaniu, przy użyciu przyrządów magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać
3%,
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań,
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm,
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
Cięcie prętów
L – długość pręta wg projektu
Odgięcie (odchylenie w stosunku do
położenia określonego w projekcie)
Usytuowanie prętów
a) otulenie
– mniejszenie w stosunku do wymagań
b) odchylenie plusowe (h – całkowita
grubość elementu)
c) odstęp pomiędzy sąsiednimi
równoległymi prętami (a – odległość
projektowana pomiędzy
powierzchniami przyległych prętów)
d) odchylenie w relacji do grubości lub
szerokości w każdym punkcie zbrojenia
(b – całkowita grubość lub szerokość
elementu)

dla L  6,00 m
dla L > 6,00 m
dla
L  0,5 m
dla
0,5 m < L  1,5 k
dla
L > 1,5 m

w = ±20 mm
w = ±20 mm
w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm
w =  5 mm

dla
dla
dla

L  0,5 m
0,5 m < L  1,5 k
L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

dla
a  0,05 m
w = ±5 mm

a  0,20 m
w = ±10 mm

a  0,05 m
w = ±20 mm

a  0,40 m
w = ±30 mm

dla
a  0,25 m
w = ±10 mm

a  0,50 m
w = ±15 mm

a  1,50 m
w = ±20 mm

a  1,50 m
w = ±30 mm

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka.

Budowa sali wiejskiej w m. Głubczyn, dz. nr ew. 344/4.
pomiarami w terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar
jednostkowy t/mb.
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 projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte M.03.02.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
ujętych w SST Część G „Wymagania ogólne” I zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera
oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego
otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Część G „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności wg M.03.02.40 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III stanowi cena
jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– transport i składowanie materiałów,
– oczyszczenie i wyprostowanie prętów,
– wygięcie, przycinanie i łączenie prętów,
– montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
– czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót,
– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez
inżyniera.
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia
dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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ROBOTY MUROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej.
B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki
B.08.03.00. Ściany warstwowe
B.08.04.00. Ścianki działowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 3,3-4,0 kg
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
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• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie
może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
•

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

•

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania –
brak uszkodzeń po badaniu.

•

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na
inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
• Wymiary jak poz. 2.2.1.
• Masa 4,0-4,5 kg.
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być
większa niż:
–

2 na 15 sprawdzanych cegieł

–

3 na 25 sprawdzanych cegieł

–

5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla
cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inżyniera.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 2,15-2,8 kg
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
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• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
• Masa typ K1 2,3-2,9 kg
• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.4. Cegła silikatowa
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2
1,5NF 250±3×120±2×104±2
2NFD 250±3×120±2×138±2
3NFD 250±3x120±2×220±3
6NFD 250±3×250±2×220±3
Wymagania:
–

nasiąkliwość 16%

–

odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń

–

gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:

ciasto wapienne:

piasek
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wapienne hydratyzowane: piasek
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

cement:

wapienne hydratyzowane: piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

–

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

–

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

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

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

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

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a)

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

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

c)

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

d)

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

e)

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f)

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej
0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów

powinny

być

zabezpieczone

przed

szkodliwym

działaniem

czynników

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
–

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

–

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 510 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy
stosować normalną cegłę pełną.
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W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej.
5.3. Mury z cegły kratówki
a)

Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,
samonośnych i osłonowych.

b)

Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

c)

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

d)

Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek
pionowy.

e)

Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

f)

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych –
10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a
dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Ściany warstwowe
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie
z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
–

wymiarów i kształtu cegły,
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–

liczby szczerb i pęknięć,

–

odporności na uderzenia,

–

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Dopuszczalne odchyłki [mm]

RODZAJ ODCHYŁEK

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

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

8. Odbiór robót
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
–

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

–

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

–

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

–

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach
równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż
przywołany w dokumentacji.
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STROPY
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż stropów gęstożebrowych dla obiektów budownictwa ogólnego.
B.09.01.00. Strop gęstożebrowy
B.00.02.00. Strop ceramiczno-żelbetowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Strop gęstożebrowy
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,45 i 0,6 m w
zależności od odmiany. Obciążenie zmienne technologiczne nie może przekraczać 5.0, 3,0 i
1,5 kN/m2 w zależności od odmiany.
Wysokości konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm.
2.1.1. Pustaki betonowe.
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST B.04.00.00 wg projektu technicznego.
a) Wymagania:
• dopuszczalne wady i uszkodzenia
–

odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami podstaw –
4 mm,

–

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
długość

– 30 m
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głębokość

– 10 mm

liczba

– 3 szt

–

zwichrowanie powierzchni podstawy

– 4 mm,

–

rysy na ściankach pustaka: długość

– 50 mm

liczba

– 2 szt.

• wytrzymałość na obciążenia statyczne powinna wynosić 2,0 kN.
b) Badania pustaków obejmują sprawdzenie:
• kształtu wymiaru,
• dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
• masy,
• wytrzymałości na obciążenia statyczne.
Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
c) Składowanie
Pustaki należy składować w stosach po 20 szt. W każdym stosie należy ułożyć 6 warstw
pustaków po 3 szt., przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak układane,
aby podstawy przylegały do siebie, a otwory były skierowane pionowo.
d) Transport
Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo, dłuższym
wymiarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy powinny być przełożone
materiałem wyściółkowym. Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 10 cm ponad
górną krawędź środka transportu.
2.1.2. Belki.
Do wykonania belek należy stosować następujące materiały:
–

stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII, gatunku 34GS wg SST
B.03.00.00,

–

stal na krzyżulce AI lub AIII wg SST B.03.00.00

–

beton zwykły klasy B20 wg SST B.04.01.00

a) Wymagania:
• dopuszczalne wady i uszkodzenia
–

skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się,

–

skrzywienie belki w poziomie – 5 mm

–

skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się

–

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
długość

– 30 mm

głębokość

– 5 mm

liczba

– 5 szt
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– rysy i pęknięcia betonu – nie dopuszcza się
• zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie” wydanego przez ITB.
b) Badania belek obejmują sprawdzenie:
• kształtu i wymiarów,
• dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
• zbrojenia belek
• masy,
• wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki.
c) Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości co najmniej 80 mm i szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości belki
od jej końców (pod węzłami dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy należy
układać nad podkładkami warstwy dolnej, ale węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba
warstw belek nie większa niż 5.Belki o długości większej od 6,0 m powinny być
układane w ten sam sposób lecz na trzech podkładkach.
d) Transport
Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w
stopce będzie nie mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być
układane stopką betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.2. Strop ceramiczno-żelbetowy
Belki i pustaki stropowe wg Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozstaw belek stropowych 45 i 60 cm.
Pustaki i kształtki belek stropowych – ceramiczne.
Wymagania i badania wg punktu 2.1.
2.3. Beton uzupełniający B20 wg SST B.04.01.00

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów
5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
5.1. Montaż stropów gęstożebrowych
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5.1.1. Warunki przystąpienia do robót:
• zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną
• wypoziomowanie podpór.
5.1.2. Układanie i podpieranie belek:
• belki należy układać w rozstawie zależnym od typu,
• najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11cm,
• należy stosować podpory montażowe w ilości:
–

przy rozpiętości do 3,6 m – 1

–

przy rozpiętości od 4,2-6,0 m – 2

–

przy rozpiętości od 6,6-7,8 m – 3

• przy rozpiętości stropu powyżej 6.0 m zaleca się montować belki z ujemną strzałką
ugięcia do 2 cm.
5.1.3. Układanie pustaków.
Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie
60 cm poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w jednym kierunku,
prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców,
podciągów i belek powinny być zamknięte.
5.1.4. Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem.
5.1.5. Żebra rozdzielcze – wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2 pręty o
12 mm, strzemiona o średnicy 6 mm co 45 cm.
5.1.6. Betonowanie stropu.
• Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu
a także zbrojenie elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce.
• Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie polać wodą.
• Betonowanie betonem B15 należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając się w
kierunku prostopadłym do belek.
• Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3.

6. Kontrola jakości
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie
5.1., po zabetonowaniu należy sprawdzić:
–

wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu,

–

poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy.

7. Obmiar robót
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 zmontowanego stropu.

8. Odbiór robót
Obejmuje:
–

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

–

odbiór końcowy,

–

odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach
równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż
przywołany w dokumentacji.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
B.06.02.00. Wykonanie i montaż stropów drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych
na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33
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według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela.
Oznaczenie

Klasy drewna
K27

K33

27

33

0,75

0,75

Ściskanie wzdłuż włókien

20

24

Ściskanie w poprzek włókien

7

7

Ścinanie wzdłuż włókien

3

3

1,5

1,5

K33
do 1/4
do 1/4
do 7%

K27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

1/3
1/1

1/2
1/1

Zginanie
Rozciąganie wzdłuż włókien

Ścinanie w poprzek włókien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina

niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości
lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków

10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość

6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
–

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

–

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości:

do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości:

do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
• dla łat o grubości do 50 mm:
–

w grubości:

+1 mm i –1 mm dla 20% ilości

–

w szerokości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

• dla łat o grubości powyżej 50 mm:
–

w szerokości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

–

w grubości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
–

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

–

stanowisko

robocze

przeciwpożarowymi,

powinno

być

zabezpieczone

urządzone
od

wpływów

zgodnie

z

przepisami

atmosferycznych,

dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
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4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

–

w długości elementu do 20 mm

–

w odległości między węzłami do 5 mm

–

w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

–

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.5.3.3. Belki powinny być kotwione
w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej
3 cm.
5.4. Deskowanie połaci dachowych
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5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła
desek powinny stykać się tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na
styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia
dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną
powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg
Świadectwa ITB nr 974/93
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.8. Dachówka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z
piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.9. Dachówka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.10. Łączniki
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane
wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

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

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą
warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie
wpływu odkształceń dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap
smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
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5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na
krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Krycie dachówką ceramiczną
a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy
temperaturze powyżej +5°C,
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie
powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na
całej długości rzędu,
d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do
łat,
e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obróbki blacharskie
•

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

•

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
•

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

•

powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny
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być lutowane na całej długości,
•

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 50 cm,

•

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

•

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.
•

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

•

powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

•

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,

•

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

•

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 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.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
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Jednostką obmiarową robót jest:
–

dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

–

dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

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

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
•

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

•

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
•

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.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–

podłoża (deskowania i łat),

–

jakości zastosowanych materiałów,

–

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

–

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
•

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
–

dokumentacja techniczna,

–

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,

–

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

–

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
•

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

•

sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad
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miejscem przyklejenia papy,
•

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

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

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

•

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

•

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

•

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury

spustowe

mogą

być

montowane

po

sprawdzeniu

drożności

przewodów

kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie,

–

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie,

–

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia
dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka.

Budowa sali wiejskiej w m. Głubczyn, dz. nr ew. 344/4.

TYNKI
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
–

B.11.01.00 Tynki wewnętrzne

–

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

–

B.11.01.02 Suche tynki

–

B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.

–

B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
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.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. 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.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
– średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
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.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–

gatunek I

80%

–

gatunek II

75%

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

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

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

5. Wykonanie robót
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.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
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.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
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•

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

•

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

•

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.

•

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

•

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3.

•

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

•

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co
najmniej +5°C.

•

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,
umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
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• wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
• odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od
poziomu ±10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
• przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna
wynosić więcej niż:

•

–

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

–

40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,

–

50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

–

80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w
okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty
zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,

•

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od
przekroju elementu kotwiącego,

•

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

4. Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru
•

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

•

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

•

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
•

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

•

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
–

wymiarów i kształtu płytek

–

liczby szczerb i pęknięć,

–

odporności na uderzenia,

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka.

Budowa sali wiejskiej w m. Głubczyn, dz. nr ew. 344/4.
•

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

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

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.

8. Odbiór robót
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.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej – nie większe niż 3 mm 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,

–

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.).

8.2.3. 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.

8.3. Odbiór suchych tynków
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Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
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.

B.11.01.02 Suche tynki
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.

B.11.02.00 Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
–

przygotowanie zaprawy,

–

przygotowanie podłoża,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

moczenie płytek, docinanie płytek,

–

ustawienie i rozbiórką rusztowań,

–

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

–

zamurowanie przebić,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–

reperacje tynków,

–

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
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wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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POSADZKI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapiennocementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z masy
lastriko

z dwukrotnym

oszlifowaniem,

wykonaniem

szwów

dylatacyjnych,

oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i
płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i
płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych
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czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem

punktów

wysokościowych,

sortowaniem

płytek,

moczeniem,

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B12.02.07

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktów

wysokościowych,

sortowaniem

płytek,

moczeniem,

przycięciem,

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.
B.12.02.09 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę
antypoślizgową
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. 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.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podłogowe PCW
•

Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001

–

grubość – 2 i 3 mm,

–

masa 1 m2 – 5,5 kg,

–

twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,
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–

odporność cieplna wg V’cata –49-59°C,

–

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,

–

nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%,

–

ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,

–

współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C.

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków
myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych
czynników. Należą do trudno palnych.
•

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW

–

szerokość

1300 mm,

–

długość

10000 mm,

–

grubość

1,9 mm,

–

masa 1m2 wykładziny

3,5 kg.

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi
folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny
jest półmatowa, gładka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu
lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak
tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
–

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

–

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,

–

przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną
kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w
masie,

–

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,

–

spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,

–

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z
wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
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–

gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
–

barwa: wg wzorca producenta

–

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

–

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

–

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

–

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

–

kwasoodporność nie mniej niż 98%

–

ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–

długość i szerokość:

–

grubość:

–

krzywizna: 1,0 mm

±1,5 mm

± 0,5 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
–

twardość wg skali Mahsa 8

–

ścieralność V klasa ścieralności

–

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
–

stopnice schodów,

–

listwy przypodłogowe,

–

kątowniki,

–

narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–

długość i szerokość: ±1,5 mm

–

grubość:

±0,5 mm

–

krzywizna:

1,0 mm

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
–

zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
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–

zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
–

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.
2.9. Wykładzina dywanowa
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomująca
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwójna podłoga.
Wymagania:
–

wysokość regulowana od 15–50 cm,

–

nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,

–

nośność paneli – 10,0 kN/m2,

–

musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
–

dobra przyczepność do betonu,

–

właściwości penetracyjne,

–

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,

–

elastyczny (od –20° do + 250°C)

–

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

–

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.

Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
•

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

•

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

•

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

•

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy.

•

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

•

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

•

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

•

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

•

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

•

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni
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podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
•

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży
•

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

•

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

•

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

•

Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.

•

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

•

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

•

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

•

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

•

Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

•

Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek
dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej
długości spoiny w pomieszczeniu.

•

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach
wklęsłych i wypukłych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
•

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
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warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
•

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

•

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach – 10 MPa.

•

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
–

oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów
budynku,

–

dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

–

przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

•

Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4
m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.

•

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.

•

Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

•

Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy
wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

•

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
–

sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

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.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 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 laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
–

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,

–

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia
dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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STOLARKA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naświetla.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w
granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe
niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]

okien

drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m

5

5

powyżej 1 m

5

5

różnica długości przeciwległych elementów

do 1 m

1

1

ościeżnicy mierzona w świetle

powyżej 1 m

2

2
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skrzydło we wrębie

szerokość do 1 m

1

powyżej 1 m

2

wysokość powyżej 1 m

2

różnica długości przekątnych

do 1 m

przekątnych skrzydeł we wrębie

1 do 2 m

3

3

powyżej 2 m

3

3

do 50 mm

1

powyżej 50 mm

2

do 40 mm

–

1

powyżej 40 mm

–

2

–

1

przekroje szerokość

elementów grubość

2

grubość skrzydła
2.2. Okucia budowlane

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

stalowe

powinny

być

zabezpieczone

fabrycznie

trwałymi

powłokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.
Należy impregnować:
–

elementy drzwi,

–

powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony
pomieszczenia.
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2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego
do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
–

do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg BN-71/6113-46

–

do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
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Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość

Do 150

do 150

Powyżej 150

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i progu

na stojaka

4

nie mocuje się

po 2

150±200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2

do 150

6

nie mocuje się

po 3

150±200

8

po 1

po 3

powyżej 200

100

po 2

po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą.
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
–

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

–

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

–

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
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• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
wg SST B.08.00.00.
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów
kotwionych w ościeżu.
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów
okien

drzwi

Luzy między skrzydłami

+2

+2

Między skrzydłami a
ościeżnicą

–1

–1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
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–

sprawdzenie zgodności wymiarów,

–

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

–

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

–

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

–

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
–

dostarczenie gotowej stolarki,

–

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

–

dopasowanie i wyregulowanie

–

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i
elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować
rozwiązania, materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach
równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż
przywołany w dokumentacji.
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ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. 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.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do
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pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.4. 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.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
–

wydajność – 15–16 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
–

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
–

wydajność – 4,5–5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
–

wydajność – 5–6 m2/dm3,
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max. czas schnięcia – 24 h

–

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
–

wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność – 6–10 m2/dm3

–

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
–

lepkość umowna: min. 60

–

gęstość: max. 1,6 g/cm3

–

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

–

roztarcie pigmentów: max. 90 m

–

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:
–

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

–

grubość – 100-120 m

–

przyczepność do podłoża – 1 stopień,

–

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża,

–

twardość względna – min. 0,1,

–

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

–

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może
występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-
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dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
–

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
–

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),

–

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

–

całkowitym ułożeniu posadzek,

–

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
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5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu powierzchni,
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–

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.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. 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.

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.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. 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 w pkt. 5.2.1.
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. 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.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. 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.

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.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia
dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach
państwowych i świadectwach ITB.
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2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym
nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
• wymiary papy w rolce
–

długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

–

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w ww. normie.
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników.
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
–

temperatura mięknienia – 60–80°C

–

temperatura zapłonu – 200°C

–

zawartość wody – nie więcej niż 0,5%

–

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
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–

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych tunelu.
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0
m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
•

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.

•

Materiały izlacyjne 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 stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materiały do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o
gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
–

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

–

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
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Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
• wymiary:
–

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

–

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

–

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i
pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
2.4.2. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
–

wilgotność wełny max. 2% suchej masy,

–

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać
następujące wymagania:
–

ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,

–

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,

–

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorąco..

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

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
być przesunięte względem siebie.
5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01
Izolację tunelu należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inżyniera.
a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i
osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa,
c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków
betonowych grub. 12 cm,
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d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy
cementowej marki 5 MPa.
5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy
układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
•

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.

•

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

•

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 stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

dostarczenie materiałów,

–

przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

–

zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

–

wykonanie izolacji wraz z ochroną,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i
mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia
dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej
zmodernizowanej części instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
•

demontaż istniejącej instalacji,

•

montaż rurociągów,

•

montaż armatury,

•

montaż urządzeń,

•

badania instalacji,

•

wykonanie izolacji termicznej,

•

regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.

•

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
•

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

•

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
•

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych
przez zgrzewanie.

•

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

•

Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych,
z usuniętym wypływem wewnętrznym.

•

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
•

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową
o podwyższonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
•

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

•

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT
•

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.4. Rury
•

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposażenia
•

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.

4.6. Armatura
•

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.

4.7. Izolacja termiczna
•

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

•

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

•

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe
•

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez
odzysku elementów.

•

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować
izolację cieplną.

•

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na
wyniesienie z budynku i transport.
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•

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.

5.2. Montaż rurociągów
•

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.

•

Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
.......”.

•

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

•

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno
używać.

•

•

Kolejność wykonywania robót:
–

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

–

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

–

przecinanie rur,

–

założenie tulei ochronnych,

–

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

–

wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

•

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

•

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.

•

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.3. Montaż armatury i osprzętu
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•

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
•

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

•

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

•

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

•

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
•

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby

szczelności

i wykonaniu

zabezpieczenia

antykorozyjnego

powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
•

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.

•

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
•

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

•

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.

•

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 dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
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7. ODBIÓR ROBÓT
•

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”

•

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
–

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

–

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

–

bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

•

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

•

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.

•

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
–

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,

–

Dziennik budowy,

–

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),

•

–

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

–

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
–

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi

zapisami

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
–

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia
usterek,

–

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

–

protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
•

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
•

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem
niżej wymienionych robót:
•

montaż rurociągów,

•

montaż armatury,

•

montaż urządzeń grzejnych

•

badania instalacji,

•

wykonanie izolacji termicznej,

•

regulacja działania instalacji.

1.3. Ogólne wymagania
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

•

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIAŁY
•

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.

•

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
•

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur Fusiotherm-Stabi z polipropylenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną, produkcji
AQUATHERM.

•

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
•

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ VKO
z podłączeniem dolnym.

2.3. Armatura
•

Grzejniki typu VKO posiadają wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 firmy
Heimeier. Do regulacji podpionowej należy użyć istniejącej armatury typu SPIROTOP.

2.4. Izolacja termiczna
•

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.

•

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT
•

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
•

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
•

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
•

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy

składować

w magazynach

zamkniętych.

Armatura

specjalna,

jak

zawory

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
•

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

•

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

•

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka.

Budowa sali wiejskiej w m. Głubczyn, dz. nr ew. 344/4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów
•

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

•

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).

•

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno
używać.

•

•

Kolejność wykonywania robót:
–

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

–

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

–

przecinanie rur,

–

założenie tulei ochronnych,

–

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

–

wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

•

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

•

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

5.2. Montaż grzejników
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•

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna
wynosić co najmniej 110 mm.

•

•

Kolejność wykonywania robót:
–

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

–

wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

–

zawieszenie grzejnika,

–

podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

•

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.3. Montaż armatury i osprzętu
•

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi
oraz pasty miniowej.

•

Kolejność wykonywania robót:
–

sprawdzenie działania zaworu,

–

nagwintowanie końcówek,

–

wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,

–

•

skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez
oś przewodu.

•

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

•

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO,

z zaworem

stopowym,

montowanym

w najwyższych

punktach

instalacji.

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy
Naval.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji
•

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

•

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

•

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

•

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

•

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyżej 0°C.

•

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.

•

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym
punkcie instalacji.

•

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.

•

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

•

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.

•

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
•

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby

szczelności

i wykonaniu

zabezpieczenia

antykorozyjnego

powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
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•

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.

•

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

•

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
•

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

•

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.

•

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 dokonaniu poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
•

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

•

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
–

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

–

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

–

bruzdy

w ścianach:

wymiary,

czystość

bruzd,

zgodność

z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
•

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

•

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

•

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
–

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
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–

Dziennik budowy,

–

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów ),

•

–

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

–

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
–

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi

zapisami

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
–

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

–

aktualność

Dokumentacji

projektowej

(czy

przeprowadzono

wszystkie

zmiany

i uzupełnienia),
–

protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTĘP
−
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
−
−
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego
w punkcie 1.1.
−
−
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowę:
− kanału grawitacyjnego φ 300 mm z rur kamionkowych
− kanału grawitacyjnego φ 250 mm z rur kamionkowych
− kanału grawitacyjnego φ 200 mm z rur kamionkowych
− odgałęzień sanitarnych φ 160 mm PVC 137 szt. o łącznej długości
− studzienek połączeniowych z kręgów betonowych φ 1,20 m
− studzienek spadowych z kręgów betonowych φ 1,20 m
− studzienki na odgałęzieniach sanitarnych φ 400 mm PP lub PP
− rury ochronne stalowe φ 200 ÷ 450 mm
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
− wykonanie rur ochronnych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
− wykonanie izolacji studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
− odtworzenie nawierzchni po robotach
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
−
−
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
1.4.2.
Przewody rurowe
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.
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1.4.2.3.
1.4.2.4.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.

1.4.6.

Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
połączenia z kanałem sanitarnym
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków,
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego
kanału odpływowego.
Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 400 mm z PVC
lub PP, będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje
studzienki połączeniowej.
Elementy studzienek i komór
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a
ścianą komory roboczej.
Elementy odwodnienia wykopu
Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w
kierunku studzienki zbiorczej.
Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i
igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.

−
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
−
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
−
−
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe średnicy 0,20 ÷ 0,30 m, zgodne z PN-EN-295 są stosowane głównie do
budowy kanałów i kolektorów kanalizacji sanitarnej.
2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC
−
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 są
stosowane do budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
−
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach
podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo Gdańska.
2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .
2.3.6. Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z
dokumentacją projektową.
2.4. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
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−
−
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.
−
−
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
−
2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle
do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne)
powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek
materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała
oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny
być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy
zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10.
−
2.8. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
− żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,
− piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż
0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,
− piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż
0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm
wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w
przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PNB-11113.
−
−
2.9. Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw
ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją
projektową, aprobatami technicznymi i ST.
−
2.10. Składowanie materiałów
2.10.1. Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.
2.10.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.10.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna
wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna
być utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.10.6. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w
temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z,
barwy naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze
poniżej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O,
barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej -10oC.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC,
a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W
przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających
wysokości 5 worków.

3. SPRZĘT
−
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
−
−
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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−
−
−
−
−
−
−
−

żurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiębiernych,
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
wibromłotu do zapuszczania grodzic
sprzętu do zagęszczania gruntu,
wciągarek mechanicznych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
beczkowozów.

4. TRANSPORT
−
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
−
−
4.2. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem
rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż
2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
−
−
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 cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
środka transportu.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły
luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.
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−
−
4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć
taśmą stalową.
−
−
4.6. 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.
−
−
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
−
−
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
4.9. Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub
luzem.
Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:
− za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w
przypadku przewożenia na paletach,
− ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem należy:
− układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości
na całej powierzchni,
− wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów
zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej,
materiałów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i
wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze
0o C i niższej.
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
−
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
−
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
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Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
−
−
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na
szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie
z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989
r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu.
−
−
5.4. Wykonanie drenażu korytkowego
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego
odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od
zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie
powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np.
łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie
tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości
5 cm. Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek
drenarskich.
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ułożony
najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką
plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza
rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. Na budowie należy użyć
tylko jednego rodzaju materiału. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi
powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu dziurkowanego, owinięcia
kruszywa.
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−
−
5.5. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich
odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
−
−
5.6. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
− dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ,
− dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3
− dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰
– największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %.
− głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.6.1. Kanały
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób
szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45
do 90o.
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać:
− specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur
kamionkowych,
Rury kanałowe kamionkowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez
producenta rur.
5.6.2. Odgałęzienia
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków
dla podłączenia z kanałem na trójnik),
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm,
− włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik,
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać
licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na
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wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza
ścianką studzienki,
− włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie.
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów φ 0,20 ÷ 0,30 m należy wykonać o średnicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanału,
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy
stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt”
Warszawa.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
− komory roboczej,
− komina włazowego,
− dna studzienki,
− włazu kanałowego,
− stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją
projektową.
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy
wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała
się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
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Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad
poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi
stopni 0,30 m.
5.6.4. Studzienki na odgałęzieniach
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób o
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgałęzienia w tych studzienkach
należy łączyć kielichami z uszczeklami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 30 cm, po ułożeniu kanału. Grunt
zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20÷30 cm.
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta
5.6.5. Izolacje
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną
ZO2.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza
się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W
środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i
ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
−
−
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu
i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera
Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
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− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
− badanie odchylenia osi kanałów,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kanałów,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
− sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z pkt 5.6.6,
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
−
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
−
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
−
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
−
−
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
− wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,
− wykonana izolacja,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
−
−
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie drenażu korytkowego,
− wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,
− wykonanie izolacji studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH

1. WSTĘP
−
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodociągowych.
−

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej.
−

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowej .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
−
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
− wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 110 mm z rur PE PN10
− demontaż i montaż hydrantów poziemnych φ 80 mm
− przełączenie odgałęzień wodociągowych z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 40 PE
PN10
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:
−
oznakowanie robót,
−
dostawę materiałów,
−
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni,
przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
−
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
−
przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
−
ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i
armatury
−
wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,
−
zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
−
odtworzenie nawierzchni po robotach,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
−

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się
poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady
produkcyjne,
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− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów
rozdzielczych,
− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę
od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów
czerpalnych,
− odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu
zasilanego w wodę.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN82/M-01600.

2. MATERIAŁY
−

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie.
−

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
− rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
−

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
−

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
−

2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
−

2.6. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:
− zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg
PN-83/M-74024.
−

2.7. Elementy montażowe

Jako elementy montażowe należy stosować:
− złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu
producenta rur.
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−

2.8. Hydranty

Należy stosować hydranty nadziemne i podziemne o średnicy nominalnej 80 mm
odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.
−

2.9. Składowanie materiałów

2.9.1 Rury przewodowe
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one
z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach.
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,
2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.9.3. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
2.9.4. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

3. SPRZĘT
−

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót
ziemnych i wykończeniowych:
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
−

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący
sprzęt montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− przyczepę dłużycową do 10 t,
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− żurawie samochodowe od 5 do 6 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
− zgrzewarkę do rur PE,
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
−

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik
nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych
i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
−

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
−

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
−

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie
spowodują:
− segregacji składników,
− zmiany składu mieszanki,
− zanieczyszczenia mieszanki,
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i
zagęszczenie mieszanki.
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−

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę
postępu robót.
−

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi
cement przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące
warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.
5.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych
budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku
do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inżyniera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i
materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych
materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę
właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące
się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się
w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy
użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może
przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
−

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1.
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Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić
na szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę
w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez
ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były
ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu
należy prowadzić w miarę jego głębienia.
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.
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20
m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
−

5.3. Przygotowanie podłoża

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10
cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
−

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej
1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w
wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30oC.
5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na
zmianach kierunku:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy
B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociągowego.
5.4.4. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
− na odgałęzieniu do hydrantu,
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty należy umieszczać:
− w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego,
− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociągowej rozdzielczej,
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
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5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla
przewodów z rur PE - 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża
wzmocnionego z kruszywa,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
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−
−
−
−
−
−

badanie ułożenia przewodu na podłożu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantów,
− badanie szczelności całego przewodu,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć
±3 cm,
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych
przewodów 2 cm,
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
−

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
− rozbiórka starych przewodów w m
− rozbiórka nawierzchni w m2

8. ODBIÓR ROBÓT
−

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
−

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
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− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na
sposób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier
Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających.
−

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
częściowych),
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B10725),
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
−

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
− wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
− przeprowadzenie próby szczelności,
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych,
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
− pomiary i badania.
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
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przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące
wykonania i odbioru inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej, zalicznikowej instalacji
elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz instalacji ochrony odgromowej dla budynku sali
wiejskiej w m. Głubczyn, dz. nr 344/4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projektach bud. branży
elektrycznej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
elektrycznych i obejmują:
Wewnętrzna główna linia zasilająca
Rozdzielnice
Wewnętrzne instalacje oświetleniowe
Wewnętrzne instalacje gniazd wtykowych 230V i siły
Instalacja ekwipotencjalna
Instalacja ochrony odgromowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami ujętymi w
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 specyfikacji
technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
projektem bud., specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

1.5.1. Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami,
projektem bud., specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren budowy
wraz z terenem bezpośrednio przyległym, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robót z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodność robót z projektem bud. i specyfikacją techniczną
Projekt bud. i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów w projekcie bud. lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien
natychmiast 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 projektem bud. i
specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni
zgodne z projektem bud. lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów
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wykonanych elementów budowy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Teren budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robót)
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
datę wydania i przez kogo wydany)
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z
Dostawcą (Użytkownikiem).

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. Jeśli niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe
lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
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odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach
planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze
skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania,
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony
środowiska, obciążają Wykonawcę.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

1.7.4. 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 natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
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przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIAŁY
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości,
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego
źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła
są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach
wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i
niezapłacone.

2.1. Materiały do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych, wg
zasad niniejszej specyfikacji technicznej są:

Lp

Nazwa

Jm

Ilość

1

2

3

4
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1

44/21-60 Tri Digit + wzmac. antenowy LNA-188 32dB
ekranowany

kpl

1

2

Automatyczny przełącznik faz

szt

1

3

Bednarka ocynkowana

m

104

4

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm

m2

5,88

5

Fundament prefabrykowany z żywic poliestrowych

szt

1

6

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

szt

7

7

Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe

szt

3,06

8

Gniazda podtynkowe 2-biegunowe

szt

59

9

Gniazda RJ45

szt

6

10

Gniazda RTV/SAT

szt

6

11

Iglica kominowa 1,5m

szt

2

12

Kabel koncentryczny RG-6

m

187

13

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

m

110

14

Kabel YKY 4x16mm2

m

14,56

15

Kabel YKY 5x6mm2

m

16

16

Kołki rozporowe plastykowe

szt

120,9

17

Końcówki kablowe

szt

60

18

Lampka sygnalizacyjna 1-faz., zielona

szt

3

19

LgY 16mm2

m

10

20

LgY 1x1,5mm2

m

10

21

LgY 1x10mm2

m

10

22

LgY 1x6mm2

m

10

23

Listwa osłonowa l=1m

szt

3

24

MNLEDUS8-3H, Cronus 1x1W LED NM/M 2,0h

szt

8

25

Modułowy blok listew rozdzielczych 4-bieg. 160A

szt

1

26

Ogranicznik przepięć typu 1+2

szt

1

27

Opaski kablowe OKi

szt

13,4

28

Piasek

m3

0,896

29

Przekaźnik instalacyjny

szt

2

30

Przewód HDGs 3x1,5mm2

m

3

31

Przewód YDY 3x1,5mm2

m

500

32

Przewód YDY 3x2,5mm2

m

500

33

Przewód YDY 4x1,5mm2

m

50
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34

Przewód YDY 5x2,5mm2

m

60

35

Przełącznik 1-0-2

szt

1

36

Przycisk POŻAR, p/t., IP65

szt

1

37

Pręty stalowe ocynkowane

m

83,2

38

Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy
do 60mm

szt

121,38

39

PX0927113, VIP Master 1,2W NM AD NT 3,0h

szt

9

40

PX0960150 VIP Mini Kinkiet LED 10W 4000K

szt

8

41

PX2020163 Fibra III 2x36W T8 EVG PC

szt

2

42

PX2040187 FIBRA LED IP66, 662mm 2x 4000K

szt

6

43

PX3000213 MODENA LED 30W TRANSP 4000K

szt

5

44

PX3000227 Modena LED 24W 4000K Biały AW 3H +
CR

szt

1

45

PX3000227 Modena LED 24W 4000K Biały AW 3H

szt

7

46

PX3004063 MODENA MINI LED 10W 4000K

szt

5

47

PX4070208 VIP LED 585mm MPRM 4000K

szt

4

48

PX4070236 VIP LED 1165mm MPRM 4000K

szt

22

49

PXFL339129 Cavi 1x26W TC-DEL OPAL

szt

8

50

Płyta do montażu rozłącznika na szynę TH

szt

1

51

Ramka poczwórna

szt

7

52

Ramka podwójna

szt

25

53

Ramka pojedyncza

szt

26

54

Rozdzielnica n/t., IP 30 z wyposażeniem

szt

1

55

Rozdzielnice (zestawy)

szt

1

56

Rozdzielnice gotowe z gniazdami i zabezpieczeniami
RS-12

szt

1

57

Rozgałęźnik TV czterodrożny R-4 Signal

szt

1

58

Rozłącznik bezpiecznikowy 63A/3 + wkładki topikowe
DO2/35A

szt

2

59

Rozłącznik mocy 3-biegunowy 63A z wyzwalaczem
wzrostowym

szt

1

60

Rury DVR 40

m

26

61

Rury odgromowe

m

13,52

62

Rury przewodowe z PCW 140mm

m

11,44

63

Rury winidurowe do 28mm

m

93,6

64

Skrzynka kontrolna do gruntu + zacisk krzyżowy 4-

szt

4
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otworowy
65

Stycznik 4-biegunowy 25A

szt

1

66

Szyna wyrównawcza

szt

0,02

67

Szyny łączeniowe 3-biegunowe

szt

2

68

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm

szt

0,21

69

TPR-5 520x400x140mm

szt

1

70

Uchwyty UKU

szt

12

71

Uchwyty

szt

216,3

72

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

kg

0,154

73

Wsporniki dachowe

szt

80,8

74

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B10/1

szt

18

75

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B2/1

szt

4

76

Wyłączniki przeciwporażeniowe 1-biegunowe
16/1N/B/0,03

szt

15

77

Wyłączniki przeciwporażeniowe 4-biegunowe
16/3N/B/0,03-A

szt

2

78

Wyłączniki przeciwporażeniowe 4-biegunowe
16/3N/C/0,03-A

szt

2

79

Wyłączniki przeciwporażeniowe 4-biegunowe 63/4/03S/A

szt

1

80

Zamek z kluczykiem

szt

1

81

Zegar astronomiczny

szt

1

82

Zestaw uziemiający drzwi rozdzielnicy

szt

1

83

Złącza kontrolne

szt

6

84

Złącza rynnowe

szt

4

85

Złącza

szt

6

86

Złączki

szt

42,23

87

Łączniki instalacyjne 1-biegunowe, p/t.

szt

8

88

Łączniki instalacyjne przycisk, p/t.

szt

9

89

Łączniki instalacyjne schodowe, p/t.

szt

6

90

Łączniki instalacyjne świecznikowe, p/t.

szt

6

UWAGA!
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości
odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej
budowie.
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2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów /
producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego
przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie
realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu
jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
2.2. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały należy
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie kabli powinno być zgodne z
warunkami:
kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie
krótkich odcinków kabli w kręgach, bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym
terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny być
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie bud. – wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem bud. i
specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na
żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których jest
przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
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3.1. Sprzęt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnętrznych wraz z
instalacją ochrony odgromowej
Sprzętem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej są:

1. Przyrządy pomiarowe m-godz.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4.1. Transport kabli
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa
kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4oC, przy czym
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna
kabla,
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach,
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny
nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest
zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z
kablem,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy
pomocy żurawia,
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem bud.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokości nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora należy wyznaczyć
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach gdzie
nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachować szczególną ostrożność przy
wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe
Przed ułożeniem kabli wykonać przepusty kablowe. Na skrzyżowaniach z jezdniami przepusty
wykonać metodą przecisku z rur PCW o zwiększonej wytrzymałości SRS, a na
skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur DVK ciśnieniowych. Przepusty z rur
PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość układania
przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 70 cm /dla kabli o
napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 0,9m. Ze względu na znaczne zagęszczenie
infrastruktury podziemnej dopuszcza się układanie kabli w zakresie projektowanej inwestycji
(ul. Kościuszki) na głębokości 0,5m.

5.4. Układanie kabli
Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu kable
przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), a następnie
przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia kabli. Kable n/n.
0,4kV układać na głębokości min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonym 0,8m. Przy
układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do innych
sieci i obiektów podziemnych.
`
5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji technicznej,
Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych
na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka.

Budowa sali wiejskiej w m. Głubczyn, dz. nr ew. 344/4.
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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 projektem bud., specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora.
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
– BHP;
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem;
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej i normach. W
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcę w programie zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których atesty są
wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia materiału dostarczona na budowę
winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą
być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy
protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
- datę przyjęcia placu budowy
- datę rozpoczęcia robót
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- uzgodnienie przez Inspektora 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,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie Budowlanym,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
prowadził
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.6.2. Księga obmiaru robót
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót
odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na
rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
specyfikacji technicznej.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty
- podstawą wyceny i opisem robót
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- ilość przedmiarową robót
- datą obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji
technicznej
- ilością robót wykonanych od początku budowy
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- decyzja pozwolenia na budowę
- protokół przekazania terenu budowy
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokóły odbioru robót
- protokóły z narad i ustaleń
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegających utylizacji
- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich
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natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:
- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu,
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed
zatynkowaniem,
- sprawdzić ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz,
- sprawdzić pracę linii pod napięciem,
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów,
- dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku,
- skontrolować stan techniczny rozdzielnic,
- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposażenia rozdzielnic

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem
bud. i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością wymaganą do umownych płatności.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robót
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe,
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)
- datę obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość
głębokość × wysokość × ilość = wynik obmiaru

×

szerokość

- ilością robót wykonanych od początku budowy dane osoby sporządzającej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są:
- metry bieżące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki,
- metry bieżące dla przepustów rurowych,
- metry sześcienne dla stosowanego piasku,
- sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych,
- sztuki dla opraw oświetleniowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających
- odbiorowi częściowemu elementów robót
- odbiorowi końcowemu ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do
odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem bud. – wyk. i
specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacją techniczną z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.
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8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi
- Dziennik budowy – oryginał i kopię
- Obmiar robót
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
- Protokoły prób i badań
- Protokoły odbioru robót zanikających
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według 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 Inwestora,
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez
komisję. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności,
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wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej i
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje:
- robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest cena ostateczną.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-E – normy elektryczne(dawne oznaczenie)
1.

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki — Kable i prze-wody

2.

PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1
kV

3.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i
urządzeń. Wymagania

4.

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze
stykami prostokątnymi w układzie kołowym

5.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

6.

PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

7.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i
urządzeń. Wymagania.

8.

PN- E-08501:1998 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

9.

PN- E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewody gołe -- Przewody miedziane

10.
PN-E-05012:1989 Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór silników elektrycznych i ich
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instalowanie -- Ogólne wymagania i odbiór techniczny

PN- EN – normy europejskie
1.

PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie --Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach

2.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

3.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (oryg.)

4.

PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań
dotyczących oświetlenia

5.

PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy
na zewnątrz

6.

PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2:
Miejsca pracy na zewnątrz

3.

PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć
do sieci prądu przemiennego

4.

PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przepięć — Zalecenia wyboru i stosowania

5.

PN-EN 60269-1:2008
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania ogólne (oryg.)

6.

PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące
bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie
do stosowania w przemyśle)

7.

PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki
głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań)

8.

PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne

9.

PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym
zakresie badań typu

10.

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice I sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące
przewodów szynowych

11.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonych do instalowania w miejscach
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
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12.

PN-EN 60439-4:2005
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)

13.

PN-EN 60598-2-2:2012
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane

14.

PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe.
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

15.

PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawy oświetleniowe — Wymagania szczegółowe — Oprawy
oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej

16.

PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 3: Przewody i osprzęt
łączeniowy

17.

PN-EN 60669-1:2006 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych —
Wymagania ogólne

18.

PN-EN 60669-1:2006 Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji -Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)

19.

PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne

20.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

21.

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (oryg.)

22.

PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

23.

PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

24.

PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

25.

PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

26.

PN-EN 60898-2:2006
Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego
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27.

PN-EN 60898-2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu
stałego

28.

PN-EN 60947-1:2008
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

29.

PN-EN 60947-2:2006
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki

30.

PN-EN 60947-2:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki (oryg.)

31.

PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3:
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

32.

PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki,
rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi (oryg.)

33.

PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki

34.

PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki (oryg.)

35.

PN-EN 60947-3:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki,
rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

36.

PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko-napięciowa —
Wyposażenie pomocnicze — Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych podstaw
bezpiecznikowych

37.

PN-EN 60998-1:2006
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część
1: Wymagania ogólne

38.

PN-EN 60998-2-1:2006
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część
2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami gwintowymi

39.

PN-EN 60999-1:2002 Osprzęt połączeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagania
bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bez-gwintowych elementów zaciskowych. Część 1:
Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe, dotyczące elementów zaciskowych do przewodów
od 0,5 mm2 do 35 mm2 (włącznie)

40.

PN-EN61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne

41.

PN-EN 61009-2-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 2-1: Stosowanie postanowień
ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci
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42.

PN-EN 61643-11:2006
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia do ograniczenia
przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia -- Wymagania i próby (oryg.)

44.

PN-EN 61643-21:2004 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające prze-pięcia. Część 21:
Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych —
Wymagania eksploatacyjne i metody badań

45.

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły

46.

PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania

47.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji
i urządzeń.

48.

PN-EN 50310:2011
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem
informatycznym

49.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

50.

PN-EN 62275:2010
Opaski przewodów do instalacji elektrycznych

51.

PN-EN 61914:2009
Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych

52.

PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

53.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania ogólne.

54.

PN-EN 61386-21:2005
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla
systemów rur instalacyjnych sztywnych

55.

PN-EN 61386-1:2009
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

56.

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21:
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

57.

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22:
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich.

58.

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23:
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych.

59.

PN-EN 50160:2008
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

60.

PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania.
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61.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

62.

PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym
zakresie badań typu

NORMY ODGROMOWE

63.

PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

64.

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

65.

PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

66.

PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN- HD – dokument harmonizacyjny UE, mający charakter normy krajowej

1.

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje (oryg.)

2.

PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

3.

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.)

4.

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.)

5.

PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)

Normy SEP
[N SEP-2]

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

[N SEP-4]

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.
2.
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Projektowanie i budowa.

Normy dotyczące instalacji teletechnicznych
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. nr 55, poz.
1.

250 z późniejszymi zmianami)
PN-93/E-8390/14 „Systemy Alarmowe". Wymagania ogólne. Zasady

2.

stosowania ( norma przewidziana do wycofania po ustanowieniu normy PNEN 50131-1:2002).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity

3.

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zmianami).

4.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.
PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji

5.

pożarowej.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,

6.

zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.
Opracowanie „Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji

7.

pożarowej" mgr inż. Jerzy Ciszewski CNBOP Józefów

Wykaz podstawowych przepisów obowiązujących w instalacjach i urządzeniach
elektrycznych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2010.243.1623
Zmiany:

1.

2011-03-18

zm.

Dz.U.2011.32.159

art. 3

2011-04-04

zm.

Dz.U.2011.45.235

art. 68

2011-07-01

zm.

Dz.U.2011.135.789

art. 59

2011-08-08

zm.

Dz.U.2011.142.829

art. 2

2012-01-01

zm.

Dz.U.2011.185.1092

art. 59

2012-04-29

zm.

Dz.U.2011.232.1377

art. 35

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2.

Dz.U.2006.89.625
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Zmiany:

3.

2006-07-24

zm.

Dz.U.2006.104.708

art. 167

2006-09-20

zm.

Dz.U.2006.158.1123

art. 1

2006-10-27

zm.

Dz.U.2006.170.1217

art. 48

2007-01-01

zm. przen.

Dz.U.2005.62.552

art. 1, art. 23

2007-02-24

zm.

Dz.U.2007.21.124

art. 1, art. 13

2007-04-07

zm.

Dz.U.2007.52.343

art. 69

2007-06-24

zm.

Dz.U.2007.115.790

art. 1

2007-07-01

zm. przen.

Dz.U.2005.62.552

art. 1, art. 23

zm.

Dz.U.2007.21.124

art. 1, art. 13

2007-08-04

zm.

Dz.U.2007.130.905

art. 59

2008-01-01

zm.

Dz.U.2007.21.124

art. 1, art. 13

2008-10-25

zm.

Dz.U.2008.180.1112

art. 4

2009-03-01

zm.

Dz.U.2009.3.11

art. 144

2009-03-24

zm.

Dz.U.2008.227.1505

art. 155

2009-05-22

zm.

Dz.U.2009.69.586

art. 1

2009-10-21

zm.

Dz.U.2009.165.1316

art. 6

2010-01-01

zm.

Dz.U.2009.215.1664

art. 4

2010-03-11

zm.

Dz.U.2010.21.104

art. 1

2010-06-14

zm.

Dz.U.2010.81.530

art. 52

2010-08-09

zm.

Dz.U.2010.21.104

art. 1

2011-01-01

zm. przen.

Dz.U.2005.62.552

art. 1, art. 23

zm.

Dz.U.2010.21.104

art. 1

2011-07-01

zm.

Dz.U.2011.135.789

art. 60

2011-10-30

zm.

Dz.U.2011.205.1208

art. 1

2011-12-04

zm.

Dz.U.2011.234.1392

art. 2

2012-01-01

zm.

Dz.U.2011.94.551

art. 39

2012-05-03

zm.

Dz.U.2011.233.1381

art. 3

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
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Dz.U.2002.169.1386
Zmiany:
2005-01-01

zm.

Dz.U.2004.273.2703

art. 56

2005-08-19

zm.

Dz.U.2005.132.1110

art. 16

2006-10-27

zm.

Dz.U.2006.170.1217

art. 67

2009-03-24

zm.

Dz.U.2008.227.1505

art. 176

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
Dz.U.2004.243.2441
Zmiany:

4.

2005-09-01

zm.

Dz.U.2005.163.1362

art. 34

2005-10-05

zm.

Dz.U.2005.180.1494

art. 27

2006-10-27

zm.

Dz.U.2006.170.1217

art. 59

2007-01-07

zm.

Dz.U.2006.249.1834

art. 6

2007-10-10

zm.

Dz.U.2007.176.1238

art. 24

2009-03-07

zm.

Dz.U.2009.18.97

art. 31

2009-03-24

zm.

Dz.U.2008.227.1505

art. 168

2009-06-30

zm.

Dz.U.2009.91.740

art. 39

2010-04-22

zm.

Dz.U.2010.66.421

art. 1

2010-05-07

zm.

Dz.U.2010.66.421

art. 1

2010-09-18

zm.

Dz.U.2010.107.679

art. 116

2011-09-01

zm.

Dz.U.2011.64.332

art. 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Dz.U.2010.138.935
Zmiany:

5.

2010-09-18

zm. przen.

Dz.U.2010.107.679

art. 120

2010-12-30

zm. przen.

Dz.U.2010.114.760

art. 2

2011-06-02

zm.

Dz.U.2011.102.586

art. 1

2011-11-19

zm.

Dz.U.2011.102.586

art. 1

2012-01-01

zm.

Dz.U.2011.227.1367

art. 119
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
6.

Dz.U.1998.21.94
z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne

7.

Dz.U.2004.171.1800
Z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska

8.

Dz.U.2008.25.150
Z późniejszymi zmianami
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy

9.

Dz.U.2007.89.589
Z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Społecznej Inspekcji Pracy
Dz.U.1983.35.163
Zmiany:

10.

1985-08-10

zm.

Dz.U.1985.35.162

art. 3

1996-06-02

zm.

Dz.U.1996.24.110

art. 34

1998-09-01

zm.

Dz.U.1998.113.717

art. 7

2002-01-01

zm.

Dz.U.2001.128.1405

art. 3

2011-01-02

zm.

Dz.U.2010.182.1228

art. 83

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu
11.
Dz.U.2002.120.1021
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002.75.690
Zmiany:
12.
2002-12-16

zm.

Dz.U.2003.33.270

§1

2004-05-27

zm.

Dz.U.2004.109.1156

§1

2009-01-01

zm.

Dz.U.2008.201.1238

§1
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2009-04-07

zm.

Dz.U.2009.56.461

§1

2009-07-08

zm.

Dz.U.2009.56.461

§1

2011-03-21

zm.

Dz.U.2010.239.1597

§1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Dz.U.1999.74.836
13.
Zmiany:
2009-12-19

zm.

Dz.U.2009.205.1584

§1

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U.2007.93.623
14. Zmiany:
2008-01-01

zm.

Dz.U.2008.30.178

§1

2008-09-24

zm.

Dz.U.2008.162.1005

§1

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
15.
Dz.U.1999.80.912
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Dz.U.2003.89.828
16.

Zmiany:
2003-07-22

sprost.

Dz.U.2003.129.1184

ogólne

2005-08-02

zm.

Dz.U.2005.141.1189

§1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
17.
Dz.U.2010.109.719
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla sprzętu elektrycznego
18.
Dz.U.2007.155.1089
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
19. pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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Dz.U.2003.47.401

10.1. Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są
przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania,
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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