OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA SANITARIATÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL NR 1 W KOŚCIANIE
PRZY UL. MICKIEWICZA 12
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1 Przeznaczenie i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe:
Przebudowa sanitariatów – wymiana armatury i okładzin ściennych i posadzkowych
1.2.2 Ogólny zakres robót:
- rozebranie posadzek
- ułożenie nowych warstw posadzek
- skucie okładziny z płytek
-obłożenie ścian płytkami ceramicznymi
- prace malarskie i tynkarskie
-wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana armatury sanitarnej /demontaż istniejącej, montaż nowej/
- wymiana grzejników /demontaż istniejących, montaż nowych/
- demontaż osprzętu elektrycznego
- wymiana rurociągów wodociągowych /demontaż istniejących, montaż nowych/
- wymiana rurociągów kanalizacyjnych /demontaż istniejących, montaż nowych/
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót:
• Rysunki wykonawcze
• Przedmiar robót budowlanych
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
• Kosztorys inwestorski
1.3.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
2.
Prowadzenie robót
2.1
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2
Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy jest ogrodzony, i uzbrojony we wszystkie niezbędne media.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
ogólnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery znaki ostrzegawcze etc. żeby
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki , bariery i inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym .
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie
przepisy.
2.3.
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową , w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
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projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robót
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.
2.3.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ,
sposób oraz formę gromadzenia wyników , zapis pomiarów;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów.
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
2.4
Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione
na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
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chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją
umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcę,
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały
przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
Dokumenty wchodzące w skład umowy;
Pozwolenie na budowę ;
Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
Protokoły odbioru robót,
Opinie ekspertów i konsultantów,
Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
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realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
4.
Materiały i urządzenia
4.1
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,
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atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
4.2
Kontrola materiałów
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i, żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3
Atesty materiałów .
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.
4.4
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
4.5
Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6
Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
5.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6.
Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w
terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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7.
Kontrola jakości robót
7.1
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7.2
Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez
wykonawcę.
8.
Obmiary robót
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
8.2
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
8.3
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9.
Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10.
Przepisy związane
10.1.
Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w punkcie 10 .
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z późniejszymi zmianami
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych .
1.2. Zakres stosowania SS T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych S S T
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- rozkucia otworów drzwiowych,
- rozebranie ścianek działowych,
- skucie posadzek i podłoża betonowego,
- demontaż armatury, osprzętu instalacyjnego
- wywozu i utylizacji gruzu.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
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.
4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Gruz transportować rękawem lub wynosić w wiaderkach poprzez istniejącą klatkę schodową.
5.3. Roboty demontażowe
Rozkucie istniejących otworów drzwiowych . Otwory należy dostosować do odpowiednich
wymiarów projektowanych. Wiąże się to z rozkuciem istniejących otworów .
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6. Kontrola jakości
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.
7.

Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"

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"
10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBUDOWY Z PŁYT G-K

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru obudowy z płyt g-k związanych z wykonaniem zadania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie obudowy z płyt g-k. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem ścianek działowych wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- obudowanie rur kanalizacyjnych , wodociągowych i c.o. z płyt g-k w pomieszczeniach sanitariatów.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem obudów z płyt g-k oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.1 .Obudowa pionów i poziomów
2.1.1Obudowa (płyta woda )– 12,5 cm
- 1x płyta g-k– 1x1,25 cm,
- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 5,0 cm,
2.1.2.Wymagania szczegółowe
Do wykonania rusztów obudów, powinny być stosowane płyty wodo GK , kształtowniki zimnogięte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1
2.1.3. Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
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- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych.
2.1.4. Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
narożnych i obwodowych,
2.1.5. Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe,
blachowkręty samogwintujące.
2.1.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi
płyty,
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż do elementów
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji :
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zależnosci od wysokości podwieszenia)
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi
płyty
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:
- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
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- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie
były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
Składowanie
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody.
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
5.2. Zakres robót przygotowawczych
- Obudowy z g-k
- Wyznaczenie przebiegu obudowy na posadzce i suficie
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia
5.3. Zakres robót zasadniczych
Obudowy z g-k
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych
(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany,
aby łączenia płyt wypadały na słupkach
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k
do elementów rusztu
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna gilotyna
dźwigniowa.
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- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia lub
zabudowywanego elementu.
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masa
szpachlowa.
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz
na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi
otworu co najmniej o 15 cm.
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły
się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian
wilgotności.
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie
słupków.
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt
z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
6. Kontrola Jakości
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (obudowy,) z dokumentacja kosztorysową
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt
7. Obmiar robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST .
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać
ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.
8.1.1. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1.2. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
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- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych
8.1.3. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. Dokumenty odniesienia
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub
wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI/GŁADZIE/ I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- szpachlowanie,
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi,
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.
1.5.
Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1.
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.
2.2.
Gładź szpachlowa
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian .
Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na
przeznaczenie można podzielić na:
- tynki cienkowarstwowe,
- gładzie.
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm.
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Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy
są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń
powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do
wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na
odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki
produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy
mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych
oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.
2.3.
Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV
2.4.
Klej do płytek
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.5.
Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną.
2.6.
Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka
grzybobójczego, w kolorze fugi.
2.7.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji okładzin.
3. Sprzęt
3.1.
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST.
3.2.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
- szlifierki kątowe,
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
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- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
3.3.
Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- agregatem tynkarskim,
- mieszarka do zapraw
- drobny sprzętem pomocniczym.
4. Transport
4.1.
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2.
Wymagania szczegółowe
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie
musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
5. Wykonanie robót
5.1.
Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których
wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C.
Do wykonywania okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i
orurowań,
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.
5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno
wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem
gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi
podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze
starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone
łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm
na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji.,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m.
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- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
Wykonanie okładzin:
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i
podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża.
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności
od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania,
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać
młotkiem gumowym.
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W
trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym
pędzlem.
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
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- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka.
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane mogą być także płytki.
Ponadto :
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta
reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą.
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie
stosowanej fugi.
- 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.
- 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
5.6.
Wykonywanie gładzi szpachlowej
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego
przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy
zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć.
Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane
podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany
używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.
6. Kontrola jakości robót
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST .
6.2.
Wymogi szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z
Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- prawidłowości wykonania podłoża
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
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- wyglądu powierzchni tynków
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących
stosowanych materiałów z wymogami prawa.
7. Obmiar robót
7.1.
Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w OST .
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
7.2.
Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2].
8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w OST.
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie podłoża pod płytki,
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie płytek,
- fugowanie i uszczelnienie naroży,
- badania na budowie i laboratoryjne.
10. Przepisy związane
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE
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 robót malarskich obiektu wg poniższego.
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 Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę
-do farb emulsyjnych
- 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.
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-7960l-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.4. Środki gruntujące.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
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,
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków.
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4. Transport.
Farby pakowane 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 montażowych
-usunięciu usterek na tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
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.
5.2. Gruntowanie.
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.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. 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.
6.
Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
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,
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
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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. 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.
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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.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m 2 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-S1914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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.
1.3.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa kontaktowa - środek gruntujący i zaprawa szybko twardniejąca
Izolacja przeciwwodna z foli polietylenowej i papy termozgrzewalnej w pomieszczeniach sanitarnych
Izolacja dźwiękochłonna ze styropianu gr. 5 cm
Warstwa wyrównawcza wykonana z suchego jastrychu grubości 50 mm wzmocniona siatka stalową
1.3.2. Posadzki właściwe.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych granitowych z cokolikami luzem ułożonych na
kleju
do przyklejania płyt granitowych , z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem,
dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni. Cokoliki z płytek granitowych wys. 15 cm, ułożonych kleju do przyklejania płyt
granitowych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych,
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na klej oraz wypełnieniem spoin
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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 mul.
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.04.01.00)
2.4. Płytki granitowe :
a) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość:
±1,5 mm
- grubość:
±0,5 mm
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- krzywizna:
1,0 mm
b) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować klej klasy C2 TE
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:
c) Pakowanie;
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ 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.
2.5. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepność do betonu,
- wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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 jastrychu suchego gr. 50 mm .
Wymagania podstawowe.
* Podkład jastrychowy suchy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu .
* Wytrzymałość podkładu jastrychowego 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 powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń .
* Ilość spoiwa w podkładach powinna być ograniczona do ilości niezbędnej.
* 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 podkładu
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.
5.2 Układanie posadzki.
Do montażu płytek używamy klejów po przyklejania płytek posadzkowych.
Stosujemy kleje nie powodujące zabarwiania materiału klejonego, zapewniające elastyczność i
wytrzymałość na wstrząsy, wysoką przyczepność do podłoża, są wytrzymałe na wahania temperatury,
są odporne na wchłanianie wilgoci, chronią przed przebarwieniami, pęknięciami i odpryskami płytek.
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Kleje powinny charakteryzować się zmieszonym spływem z powierzchni pionowych (klasaC2 TE0 )
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 i po okresie gwarancyjnym.
6.3 Należy przeprowadzić kontrole 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 sie 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 wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- 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 ; 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.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa . Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OTWOROWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w
zakresie robót stolarski otworowej .
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania:
- montaż stolarki drzwiowej wg. kosztorysu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi
w obowiązujących Polskich Normach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Warunki ogólne
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową –
opisem technicznym i zestawieniem stolarki otworowej.
Wbudować należy stolarkę otworową kompletną wykończoną wraz z okuciami.
Oprócz powyższego wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać polskim
normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie instytucje badawcze.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Są to:
- wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,
- wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu
z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.
Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o
ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe;
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona;
2.2.3. Ukucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi;
2.3. Materiały pomocnicze:
kotwy mocujące,
gips,
uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa,
zaprawa murarska,
pianka montażowa,
taśma malarska.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki przewiduje się wykorzystanie dowolnego
sprzętu. Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany 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 odpowiednie opakowanie .
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera,
ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy tego typu robotach.
Warunki przechowywania stolarki i ślusarki otworowej oraz łączonych elementów pomocniczych
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z
osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy
również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale i
tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasów.
5. Wykonanie robót
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5.1 Wymagania ogólne
Wymagania przy montażu drzwi i okien.
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi oraz okien z tworzyw sztucznych
należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży względem równości,
pionowości i wypoziomowania;
-sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich
wymiarami a wymiarami ośnieża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi i okien za pomocą:
- zakotwienia w konstrukcji budynku;
- kołków rozporowych;
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych;
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach;
- o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne;
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku.
Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego
wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury.
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inżyniera.
5.2. Przygotowanie ościeży
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ośnieża lub zabrudzenia jego
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.2.2.Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia,
5.2.3. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki.
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej
5.3.1. Osadzenie stolarki drzwiowej
• 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 dopuszczalnym do
tego celu świadectwem ITB.
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
• Po zamontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i
wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty,
deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
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6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo
jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
a)Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.
b) Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa.
c) Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w zczególności jej marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
d) Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i
poleceniami Inżyniera. Kontroli jakościowej podlega wykonanie:
Ocena jakości robót, mających na celu montaż drzwi i okien., powinna obejmować:
odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem:
•
Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
•
Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
•
Podstawowych wymiarów
•
Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń,
•
Stanu oszkleń .
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlanowykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych,
normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przy odbiorze montażu drzwi powinny zostać sprawdzone:
•zgodność wbudowanego elementu z projektem;
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych drzwi;
• dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę
przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element;
• prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających;
• drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać;
• skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle przylegać
do ościeżnicy;
• wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją;
7. Obmiar
Jednostka obmiarowa robót jest m2 wbudowanej stolarki otworowej
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytyw
9. Podstawa płatności
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.
Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowej stolarki;
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-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami:
-dopasowanie i wyregulowanie;
-ewentualną naprawą powstałych uszkodzeń
10. Przepisy i normy
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział;
PN-B-06086
„Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy
zwichrowaniu”
PN-B06087
„Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000;
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót
montażowych koniecznych do wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej w związku z realizacją
inwestycji określonej w rozdziale 1
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych ST dotyczy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pom. sanitarnych.
Projektowaną instalację wodociągową wody zimnej proponuje się wykonać z rur warstwowych PE-XcAl łączonych przez kształtki zaciskowe lub rury PP. Na podejściach do każdego węzła sanitarnego
zastosować zawory odcinające,
Przybory i armaturę sanitarną przyjmuje się standardową. Podejścia wody pod przybory od dołu
Przewiduje się izolację przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji gr.9 mm .
Przechodzenie rur przez ściany i stropy towarzyszyć muszą określone warunki:
- Rura winna być umieszczona w obejmie z materiału nie powodującego jej uszkodzenia.
- Nie wolno prowadzić rur nieosłoniętej, narażonej na styk z betonem, a tym samym uszkodzeniem
jej przez różne chropowatości betonu podczas pracy rury.
Rury przewodowe nie wolno umieszczać w osłonie z metalu. Lecz jako rurę ochronną należy
zastosować rurę z tworzywa sztucznego, która może być wypełniona materiałem trwale
plastycznym.
Po wykonaniu instalację należy dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę na zimno, Próba
szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociągów w bruzdach,
czy też ich obudową.
Wartość ciśnienia przy próbie winna wynosić 0,9 MPa. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu
ciśnienia do ciśnienia próbnego na okres 10 minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien
wynosić 30 minut. Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek
ciśnienia wynosi 0,6 bara, Próbę tę nazywamy próbą wstępną.
Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej i spadek ciśnienia po tym czasie nie
może przekroczyć 0,2 bara. Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej ani głównej nie może
wystąpić żaden przeciek.
1.4. Określenia podstawowe
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi
w obowiązujących Polskich Normach.
2. Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów .
Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej
„INSTAL”.
Na instalację wody użytkowej zastosowano rury z tworzywa sztucznego : PE-Xc-Al łączonych przez
kształtki zaciskowe lub rury PP.
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3. Sprzęt
Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego.
4. Transport
4.1. Rury z tworzywa sztucznego
Transport rur musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury przewożone są w paczkach kartonowych. W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy.
Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowane
pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2
metry wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki
niższej..
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować
się na spodzie!
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie.
4.2 Inne wyroby
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne
muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej
nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich
materiałów.
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót .
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe.
Wymagania w projektowaniu”.
5.2. Montaż rur z polipropylenu.
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan rur. Rury należy łączyć za pomocą kształtek
zaciskowych. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy
do żądanej długości.
Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna.
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą
prostopadle.
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Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od
średnicy rur.
5.3. Montaż armatury przepływowej.
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych.
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym
światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne.
Armaturę przepływową z przewodami z rur należy łączyć za pomocą kształtek (gwintowanych).
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie
zamykać przepływ wody.
5.4. Montaż armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentów.
5.5. Przejście przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur
a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń,
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti.
5.6. Próby ciśnienia i izolacje
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”.
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków.
Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%.
Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą
zimną, drugi raz o temperaturze 550C.
Po przeprowadzeniu prób instalację należy zaizolować.
5.7. Nadzór na budową instalacji wodociągowej
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.
6. Kontrola jakości
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów ,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735.
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-

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową.

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:
- ułożenie rurociągu w m
- zamontowanie urządzeń w szt
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poż. określają
normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”,
PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa
budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu jeżeli
wszystkie pomiary i badania są zachowane w określonej tolerancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy),
- badanie szczelności całego przewodu i armatury.
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. Przepisy związane
-PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego”
-PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania”
-PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania”
-PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające.
-PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.
-PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania”
-PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
- PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
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wodne. Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa”.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998r. poz. 679).
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II
- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U.
nr 75 z 2002 r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót
montażowych koniecznych do wykonania wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją
inwestycji .
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Określenia podstawowe w niemniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
Zakres robót objętych ST jest to wymiana rur kanalizacji sanitarnych w pom. sanitarnych.
Projektowane rurociągi kanalizacji sanitarnych należy połączyć z istniejącą kanalizacją sanitarną.
Piony kanalizacji sanitarnej proponuje się wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na
uszczelki. Sposób montażu – wg zaleceń producenta. Rury montować tak, by nie podlegały
naprężeniom oraz z uwzględnieniem kompensacji Natomiast podejścia do urządzeń sanitarnych z rur
PVC-U klany SN8 łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.
Do mocowania rur stosować uchwyty o średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które
całkowicie obejmują obwód rury. Zalecane – uchwyty skręcane śrubami z gumową uszczelką EPDM
mocowane do ściany za pomocą plastikowych kołków rozporowych i wkrętów. Stosowanie
metalowych kołków jest dopuszczalne, jednak nie zapewniają one tak dobrej izolacyjności
akustycznej. Uchwyt stały montować nad kształtką lub połączeniem kielichowym, uchwyt przesuwny
należy zamontować odległości nie większej niż 2,0m ponad uchwytem stałym.
Przejście przewodów pionowych przez strop wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego,
dłuższych od grubości ściany czy stropu o 1 cm z każdej strony. Przestrzeń między rurą z tuleją
wypełnić materiałem plastycznym. Piony kanalizacyjny wyprowadzone ponad dach budynku
zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi, Każdy pion kanalizacyjny wyposażony jest w rewizję.
Przybory i armaturę przyjmuję się standardową, miski ustępowe dla niepełnosprawnych, umywalki
montowane na ścianie, zlewozmywak na szafce .
2. Materiał
Warunki ogólne stosowania materiałów
Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:.
-Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
-Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 – „Kształtki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
-Przybory sanitarne a armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm:
-N-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
-PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe”
3. Sprzęt
Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.
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4. Transport
4.1. Rury kanalizacyjne z PVC
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać
na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu,
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub
z użyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby
uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób,
aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min.
50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7
warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.
Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny
znajdować się na spodzie.
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur PCV nie wolno nakrywać
w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.
4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacji
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu
w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów
stalowych takich jak bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie
niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich
materiałów.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące robót
5.1. Przyjęcie placu budowy
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy należy
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rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą
PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
początku należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta
prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów
5.2. Montaż rur z PVC
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja
sanitarna ) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na oraz
zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek.
Aby
wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a
następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm.
Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub
wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na
każdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.
5.3. Montaż przyborów sanitarnych
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodni z Dokumentacją Projektową i
Projektem wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentów
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania w
czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Umywalki
powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe
użytkowanie. Miski ustępowe przymocowane do posadzki.
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane w przybór lub
zakładane bezpośrednio pod przyborem.
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą kielichowych
połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
5.4. Przejście przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur
a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń,
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti.
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane manszety CP644
Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od
dołu.
5.5. Badanie szczelności
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Podejścia i przewody kanalizacji technologicznej należy obserwować podczas przepływu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków technologicznych należy powyżej kolana łączącego pion
z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.
Próbę kanalizacji prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym
równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu, jakie może powstać w wykonanej instalacji. W tym celu
przewody należy napełniać wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność rur i kształtek.
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5.6. Nadzór nadbudową instalacji kanalizacyjnych
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów ,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735.
- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową.
7. Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
- ułożenie rurociągu w m
- zamontowanie urządzeń w szt
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje
wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 – „Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.
8.1. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy),
- badanie szczelności całego przewodu i armatury.
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. Przepisy związane
- PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
- PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
- PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
- PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe”
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- PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998 r. poz. 679)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.
- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U.
nr 75 z 2002 r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA C.O.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót
montażowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w związku z realizacją
inwestycji
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych ST jest to montaż rurociągów instalacji c.o w pomieszczeniach. Projektowane
rurociągi należy wykonać z rur miedzianych lub PE-Xc. Ciepło dostarczane będzie z kotła gazowego
jednofunkcyjnego. Przewody c.o. z węzła cieplnego prowadzone do poszczególnych pionów nie
ulegają zmianie.
W pomieszczeniach przyjęto grzejniki płytowe.
Grzejniki należy wyposażyć zawory odcinajace (umożliwiające opróżnienie i demontaż grzejnika) oraz
głowice termostatyczne.
Piony instalacji c.o i jak podejścia do grzejników proponuje się wykonać z rur miedzianych lub PE-Xc.
Przy przechodzeniu rur przez ściany i stropy rura winna być umieszczona w obejmie z materiału nie
powodującego jej uszkodzenia .Rury przewodowe nie wolno umieszczać w osłonie metalowej, lecz
jako rurę ochronną należy zastosować rurę z tworzywa sztucznego, która może być wypełniona
materiałem trwale-plastycznym.
Po wykonaniu instalację należy dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę na zimno na
ciśnienie 4,5atn
1.4. Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi PN
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót
2. Materiał
Warunki ogólne stosowania materiałów
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować należy wyroby posiadające
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:.
-Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełnić wymogi normy PN-90/M75003
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i Badania.
Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji co znajdują się w PN91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”
-PN-90/M-75010 – „Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
-PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
- PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.”
- Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca wymogi PNB-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i Badania”.
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3. Sprzęt
Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe rur z miedzi i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika
widłowego.
4. Transport
4.1. Rury
Transport rur musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać
na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub
z użyciem podnośnika widłowego
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób,
aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
4.2. Grzejniki
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samokurczliwą należy przewozić w
krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki trzeba przewodzić zabezpieczając je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich
paletach lub na innych grzejnikach,
Grzejniki muszą być tak magazynowe, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejników płytowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze.
Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót
wykończeniowych.
4.3. Armatura
Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane i
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu
zabezpieczenia materiałów przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą
być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej
nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich
materiałów.
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe.
Wymagania w projektowaniu”.
5.2. Montaż rur
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Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury należy łączyć za pomocą spawu . Połączenie ma być wykonane w sposób trwały.
Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę
.Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą
prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od
średnicy rury.
5.3. Montaż armatury.
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych.
Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli,
mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne. Armaturę z przewodami z rur należy
łączyć na gwint. Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym
powinien szczelnie zamykać przepływ wody.
5.4. Montaż grzejników.
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany budynku.
Mocowanie do ściany należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania znajdujących się w
komplecie z grzejnikami.
Grzejniki powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych.
Rurociągi można połączyć do grzejnika za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub też przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych (w wykonaniu
prostym lub kątowym).
5.5. Próby ciśnienia i izolacje
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Próbę trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów.
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków.
Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%.
Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą
zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń
Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować.
5.6. Przejście przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń,
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti.
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane manszety CP644
Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od
dołu
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5.7. Nadzór na budową instalacji c.o.
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
7. Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
- ułożenie rurociągu w m
- zamontowanie urządzeń w szt
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma PN-91/B-10400 – Urządzenia
centralnego ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociągowa
przeciwpożarowa”.
9. Przepisy związane
- PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
-PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań”
-PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania”
-PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”
-PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
Badania.”
-PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
-PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.”
-PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.”
-PN-91/B-02414 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
-PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.”
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998r. poz. 679).
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II
-Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U. nr
75 z 2002 r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i
przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych. Specyfikacja nie obejmuje robót
elektrycznych niskoprądowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:
- układaniem kabli i przewodów elektrycznych
-montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,wraz z przygotowaniem podłoża i
robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z:
-kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
-wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności montaż
elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
-ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
-wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodów,
-przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
-projekt budowlany i wykonawczy,
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
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poz. 953 z późniejszymi zmianami),
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów dotyczące stosowania wyrobów,
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych.
2. Materiały
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
-spełniania tych samych właściwości technicznych,
-przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź , liczba żył: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a
także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP
2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ
60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75
x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
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3.Sprzęt
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4.Transport
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5.Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
-złożenie na miejscu montażu wg projektu,
-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
-roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
-osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,
-montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów ,
-puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
-przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzanych rur,
-roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów
instalacyjnych,
-przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
6. Kontrola jakości
6.1. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
-zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
-zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
-stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej
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zastosowanych materiałów
-pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań
-stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
-sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
-poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej
-pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
7. Obmiar robót
- Obmiarurobót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodów: m,
8. Odbiór robót
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających
wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
8.1. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich
wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem
8.2. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
-dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
54

przez zamawiającego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące
roboty instalacyjne uwzględniają również:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
-uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej
szczegółowej,
-likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą
być uwzględnione w tych cenach.
10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy, ustawy
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