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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZ  OGÓLNA

1.1   Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-wykonawczym s  wymagania
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru  robót dotycz cych  rozbudowy  budynku remizy OSP w miejscowo ci Z e
Mi so.
1.2   Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych specyfikacjami
technicznymi (ST).
W sk ad robót wchodz  ;

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty betonowe i zbrojarskie,
roboty izolacyjne,
roboty murarskie,
roboty posadzkowe,
roboty stolarskie,
roboty wyko czeniowe.
roboty instalacyjne

1.3   Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapozna  si  z
dokumentacj  techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :

wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru ko cowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
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musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót,
wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca b dzie:

a)   utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub
asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego

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

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

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

mo liwo ci  powstania po aru.
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z rozbiórki lub podzleci
wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje sk adowiskiem na odpady. Koszt
zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi Inwestor.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. W
szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z p yt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem
wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie
informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie
umownej.
1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa jezdni wynikaj cej z przyj tej technologii wykonania robót
Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Op aty
zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.14. Ogrodzenie.
Teren przeznaczony pod inwestycj  nie jest ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach
przekazania terenu przez Zamawiaj cego z zachowanie doj  i wjazdów do czynnych pomieszcze .
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie wykonania robót. Op aty zwi zane z wykonaniem ogrodzenia nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika, placy, parkinków  oraz ulic. W
przypadku uszkodze  lub zniszcze  Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony chodnik lub ulic  na

asny koszt. Op aty zwi zane z wykonaniem napraw nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem jak
najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji prac przyj to
metod  pracy równomiernej.
Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz przyj tego
zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych zawodów i
kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu roboczego. W takim
uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych takich jak :

zespó  wykonuj cy roboty murarski – tynkarski -                 6 robotników
zespó  wykonuj cy roboty malarskie  -     6 robotników
zespó  wykonuj cy roboty posadzkowe   -     6 robotników
zespó  wykonuj cy roboty elektryczne  -     3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty wod-kan  -     3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty c.o   -     3 robotników

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.
Dzia  robót -  45
Grupa robót -  45.1 45.2, 45.3, 45.4, 45.5,
Klasa robót - 45.11, 45.23, 45.25, 45.26, 45.32, 45.35, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50,
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1.7   Okre lenia podstawowe.
Ilekro  w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

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

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki,

mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany

           przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci
           technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt
           budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
           sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne,
          urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.
Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i
urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.
Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z      za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.
Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

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

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
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Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).
Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian
do usuni cia po ich zako czeniu.
Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .
Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania
niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne
tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw
zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug
technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do
spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegó owych specyfikacjach technicznych.
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2. WYMAGANIA  DOTYCZ CE  W CIWO CI  MATERIA ÓW
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w ST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
-   Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
-   Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
-   Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich.
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi
inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w
ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub
wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,

 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na

asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ,
je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w
czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie zosta y one
tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych materia ów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do

bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatko-
wych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie
ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez
Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim
przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez
Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.  posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

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

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
3.  znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich partia dostarczona do robót

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
•    dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
•    terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•    zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•    dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
•    dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•    dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je

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

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w ST.
 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de
yczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
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b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7. OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3
dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow ,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.  dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jako ci (PZJ),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w
okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
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9.  PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•    koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,

barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120

póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr
154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó niejszymi
zmianami).
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11. B-1 Roboty murarskie

B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog  by  wykonywane z
ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie cian i
cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemys owym, eksploatowanych w

warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek wodoci gowo-kanalizacyjnych,
zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji, które wymagaj  stosowania materia ów i technologii
murowania odbiegaj cych od przyj tych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.   MATERIA Y
1.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada  wymaganiom podanym
w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod  ciasta wapiennego
wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku., nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej
zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub betonowego, li itp. dopuszcza si ,
je eli jego przydatno  b dzie potwierdzona wynikami bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by  zgodne z obowi zuj  norm  pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, je li
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej dotycz cej wody do celów budowlanych .
Niedozwolone jest u ycie wód morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje, glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych warunkom
wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy
bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30 :
       cement:  ciasto wapienne:  piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
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cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
    1  :  1 : 6
    1  :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne:  piasek
   1 : 0,3 :   4
   1 : 0,5 :   4,5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
   1 : 0,3 : 4
   1 : 0,5 : 4,5

1.2 Ceg a budowlana
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do p aszczyzny uk adania cegie  w
murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni ceg y.  Ka da ceg a powinna by  cechowana
znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyj to ceg  ceramiczn  pe
klasy 15. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  d wi k czysty /metaliczny/, a
nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne
ceg y nie rozpad a si  na kawa ki. Mo e natomiast wyst pi  p kni cie ceg y lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg a nowa. Ceg
rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu, je eli zosta o ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem przechodz cym przez
ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:
a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma by  przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na
dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by  zbadana na obecno
szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie powinny wyst pi  wykwity i naloty.
Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie mo na zdj  z powierzchni próbki za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN –68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy 10 — nie wy sza ni
24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si  stosowa  ceg  o nasi kliwo ci nie Wi kszej
ni  16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchy ki :

ugo 250 mm +/- 6 mm
szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

2.  SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka
elektryczna lub r czna, inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki elektryczne lub r czne.
Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i dwuko owych wózków – japonek.
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4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Murowanie z ceg y
Uk adanie warstwy wozówkowej.
W warstwie tej zewn trzne rz dy cegie  uk ada si  podobnie jak w warstwie g ówkowej. Fol  wype nia si  plastyczn
zapraw  o grubo ci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si  w niej ceg y nie stosuj c ju  dodatkowego zalewania
spoin rozrzedzon  zapraw . Konsystencja zaprawy powinna by  tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem ceg y
wype nia a nale ycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem b dzie wyst powanie zaprawy ponad
powierzchni  ceg y.
Spoiny w murach
W zwyk ych murach ceglanych, je li nie ma szczególnych wymaga , nale y przyjmowa  grubo  normow  spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo  maksymalna nie powinna
      przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,
b)  10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna
przekracza  15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y
wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko  5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej kondygnacji, nie powinna by
wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w liczbie równej co najmniej 50%
ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym przewi zaniu spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o mniejsze od 2/3 napr enia
dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami. Stosowanie cegie  po ówkowych i
mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawid owego wi zania.
Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych
Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mog  wykazywa lady
zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz  mog  by  u yte tylko do murów nietynkowanych i takich,
gdzie wygl d powierzchni nie odgrywa roli, a wi c do murów fundamentowych, piwnicznych, poddasza
nieu ytkowego itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.
Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega  zasady, e ka da
ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.

Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej si  wi cej ni  o 5
mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. Dopuszcza si  stosowanie po czenia za pomoc  p askowników
wpuszczonych w spoiny obu murów.
Szybko  normalnego wznoszenia murów
Szybko  normalnego wznoszenia murów powinna by  taka, aby najkrótszy okres od rozpocz cia muru nast pnej
kondygnacji odpowiada  wymaganiom podanym w tabl. 5

rednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 9-24 nie powinna by  ni sza od
+10°C. W przypadku temperatury ni szej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wyd eniu.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1  Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y odnotowywane

w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w odniesieniu co

do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
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2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o cie nic).
5.2 Wymagania  ogólne
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektowo-kosztorysow . W
przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od
projektu, decyzj  o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu. Ceg  oraz elementy
porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y uk ada  warstwami, z przestrzeganiem
prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by  wznoszone mo liwie
równomiernie na ca ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie  wykonywania
budynku   nie   mo e   przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w
miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y zostawia  strz pi  zaz bione ko cowe. W przy-
padku gdy zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy poziomów, ni  podano wy ej, nale y zostawi
strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o
wymiarach umo liwiaj cych konstrukcyjne zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by  murowana cznie z
ca ci  muru na tej samej zaprawie.
.5.3 Wymagania  szczegó owe
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega  nast puj cych wymaga :
Mury z ceg y
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by  wi ksza ni  17 mm i
mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm i nie mog  by  grubsze ni  15 mm i cie sze
ni  5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne
odchy ki w grubo ci spoin nale y zmniejszy  o po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie, powinna by  przynajmniej o 4
mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by  ca kowicie wype niony
zapraw .
Liczba elementów  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %, a w murach
zbrojonych 10 % ilo ci cegie  w tym murze.
Nie wolno zast powa  bloczków samych po ówkowych. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci muru okre la
dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o grubo ci wiartki, pó  i jednego
bloczka nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych odchy ek od odpowiednich wymiarów bloczków u ytej
do danego muru. Przy grubo ci muru ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych, nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

5.5  Ocena wyników bada
Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1 Materia y ceramiczne
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu ceg y i bloczków,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia, prze omu  ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

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

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane mury nie spoinowane

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

3
10

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

3
6
20

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

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

1
10

2
10

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

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.   OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obj te B.2.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na wysoko  do 18 m,
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10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020  Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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12. B-2 Roboty betonowe

B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty betonowe                                        kod  CPV  45262300

Kategoria robót - Betonowanie konstrukcji                             kod  CPV  45262311

Kategoria robót - Betonowanie bez zbrojenia                         kod CPV  45262350

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
in ynieryjnego.
Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.
Okre lenia podstawowe
Beton zwyk y — beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka
cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki
betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci na
ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.

Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

1.   MATERIA Y
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.
1.1 Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce wymagania:
-    nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie
      nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg
      normy PN-B-06250,
-   wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
-   wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilo ci
wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada  najmniejszej
jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn
urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do
16 mm.
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:



str. 22

-   z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo
piasku,
-   za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona przez wibrowanie
charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .
Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c charakteryzuj cego
mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na podstawie uzyskanych
wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c w
mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Minimalna ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:
-   260 kg/m3 - dla betonu klas C20/25.
-   280 kg/m3 - dla betonu klas C20/25.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w warunkach
naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y
okre li  jako równ  1,3 RbG.
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracza :
-   warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
-   warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
-   warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieni kruszywa
do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej sk adu i nast pnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
-    metod  Ve-Be,
-    metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w normie PN-B-06250
nie mog  przekracza :
-   ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
-   ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

2.   SPRZ T
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach
o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z bu awami o rednicy nie wi kszej
od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i
aty wibracyjne charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

3.   TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo
„gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania uwzgl dnieniem odleg ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki
betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
-   90 min. - przy temperaturze+15°C,
-   70 min. - przy temperaturze +20°C,
-   30 min. - przy temperaturze +30°C.
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4.   WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowlane.
4.1 Zalecenia ogólne
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc  szczegó owego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmuj cej:
- wybór sk adników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejno  i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
- sposób piel gnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych bada .
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo  wykonania
wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
- prawid owo  wykonania zbrojenia,
- zgodno  rz dnych z projektem,
-   czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny,
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,   warstw
izolacyjnych, itp.,
-   prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow  konstrukcj
(kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
-   gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie produkcji
betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z dok adno ci :
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy dozowaniu
sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpiecze stwa pracy.
4.3 Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu    betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C, zachowuj c
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia
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uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy  miejsce robót za
pomoc  mat lub folii.
4.4 Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie  i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5  Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omami i
wybrzuszeniami ponad powierzchni ,

kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze
             ni  2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y
wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  deskowa  mo na u  desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo na
zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y
zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i
poprzecznie.
Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by  wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyk adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg wymaga  dokumentacji
projektowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót betonowych
1. Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y odnotowywane
w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w odniesieniu co
do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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5.2 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
5.3 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.4 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako czenia
robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania pobiera  próbki
kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni :
1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
  3 próbki na dob ,
  6 próbek na parti  betonu.
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje si ,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si  w
uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru, spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie

szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w okresie krótszym ni
od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania po 3
próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach
laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250. Zaleca si  bada  mrozoodporno  na
próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych dan  parti  betonu
mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w okresie 28 dni.
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie
wi kszej ni  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy100 mm. Próbki przechowywa  nale y w warunkach
laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na
próbkach wyci tych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych (przez w asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.
5.6 Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w przypadku
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci konstrukcji o powa nych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z podaniem:
a)   zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b)  innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami podanymi w normie,

cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi,
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
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Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi pod nych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów.
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró no-imienne w stosunku do uk adu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze systematycznym nale y podj  dzia ania
koryguj ce.
System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj  osnow  geodezyjn
stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powierzchnie i kraw dzie
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by
wi ksze ni :
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by  wi ksze ni :
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by  wi ksze ni :
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by  wi ksze
ni :
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od obrysu) w

aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni :
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wk adki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by  wi ksze ni :
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.7 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
5.8 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
-     pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
     dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.9 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako czenia
robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

6.   KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi wy ej
wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi.
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7.   OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci przedmiarowej przyjmuje si
ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od 6 cm .
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.2.01.00 i B.2.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych
powy ej.
W szczególno ci tunel dla pieszych podlega próbnemu obci eniu wg PN-89/S-10050.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
-    oczyszczenie deskowania,
-    przygotowanie i transport mieszanki,
-    u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
-    wykonanie przerw dylatacyjnych,
-    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie
     potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
-    rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia ów
     rozbiórkowych,
-   wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
10.1 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych,
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
                    mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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13. B-3 Roboty zbrojarskie

B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty zbrojarskie                                         kod  CPV  45262310

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.
Zakres robót obejmuje
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
Okre lenia podstawowe
Zbrojenie niespr aj ce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr  w sposób czynny.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.  MATERIA Y
1.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych zakresem kontraktu
stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIII, gatunku 43GS oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b.

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek  stali rednica  pr ta Granica
plastyczno ci

Wytrzyma
na rozci ganie

Wyd enie
trzpienia

Zginanie
a – rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

1.2 Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym maj  by  podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
-   wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
-   masa partii,
-   rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do ka dej
wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
- znak wytwórcy,
- rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.

1.3  Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.
1.4  Podk adki dystansowe
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Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych wy cznie z betonu. Podk adki dystansowe musz
by  przymocowane do pr tów

2. SPRZ T
Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spe nia
wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym.
W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu, jak: gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz
posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP, jak przyk adowo
os ony z batych i pasowych urz dze  mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi
powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone.

3.   TRANSPORT
Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojarskie.
4.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Czyszczenie pr tów
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota. Pr ty
zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub czy ci  preparatami
rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk .
Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie b  te
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody.
Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pr tów
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, cianek. Dopuszczalna wielko  miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest sporz dzenie w tym
celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem
acetylenowym.
Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin , wynosi 10d dla stali A-III i
A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d < 12 mm. Pr ty o
rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie wszystkie pr ty
zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki podane dla haków. Przy
odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam

kni cia powsta e podczas wyginania.
4.3 Monta  zbrojenia
Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po u eniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W
konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy.
Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.
Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna
wynosi  co najmniej:
- 0,03 m - dla zbrojenia p yt,
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Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej.
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami dystansowymi. Drut
wi za kowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si  do czenia pr tów o rednicy do 12 m, przy rednicach
wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami, a
pozosta ych pr tów - na przemian.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót zbrojarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y odnotowywane
w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
5.2 Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz
podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
-   sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
-   sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
-   sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozci gania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra  z ró nych miejsc
kr gu.
Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni ej.
Usytuowanie pr tów:
-    otulenie wk adek wed ug projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si  zmniejszenia grubo ci
otuliny,
- rozstaw pr tów w wietle: 10 mm,
- odst p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- ugo  pr ta mi dzy odgi ciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable nale y wykona  z dok adno ci : ±1  mm (wzajemne odleg ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno przekracza  3%,
-    liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym pr cie,
-   ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
-    ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.
5.3 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót
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Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
5.5 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako czenia
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie betonowania elementów, których
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:
-   zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
-   zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
-    rozstawu strzemion,
-    prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6.   KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.   OBMIAR ROBÓT
 7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez ich mas  jednostkow
(kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu
wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o
rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaj  zasadom odbióru robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu oraz odbioru ko cowego – wg opisu jak ni ej:
8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu – wg ST– „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór ko cowy – wg ST
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez In yniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-   zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
-   oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,
-   czenie pr tów, w tym spawane „na styk" lub „na zak ad",
-   monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj  projektow   i niniejsz
ST,
-   wykonanie bada  i pomiarów,
-   oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych w asno  Wykonawcy i usuni cie ich
      poza teren budowy.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998
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Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991
Pr ty ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/
/AK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2.
                 2. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany    1. Bl 4/84 póz. 17
Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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14. B-4 Roboty tynkarskie i ok adziny cian

B- 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.41

Kategoria robót - Roboty tynkarskie i ok adziny cian kod  CPV  45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków zwyk ych
wewn trznych i zewn trznych.
Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.     MATERIA Y
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
rednioziarnisty odmiany 2.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.
1.3 Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas ,
bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszcze  obcych. Gaszenie wapna powinno by  dokonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawi zaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Do zapraw wapiennych mo na stosowa  wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w zakresie
okre lonym w dokumentacji technicznej.
Sk ad obj to ciowy zaprawy powinien by  dobierany do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje obj to ciowe sk adników zapraw o konsystencji 7 cm wg sto ka po-
miarowego, podano w tabeli
Dopuszcza si  stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sk adu
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Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg sto ka pomiarowego
Marka
zaprawy

Orientacyjny sk ad obj to ciowy zaprawy
(wapno :piasek)

z wapna w postaci
ciasta

z wapna
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy
bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg sto ka pomiarowego
mo na przyjmowa  wg tablicy 1.
1.5 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów
portlandzkich powinno by  uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mog  by  stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem e temperatura otoczenia co najmniej
w ci gu 7 dni :od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  : 5C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy
bia ej lub o wymaganym zabarwieniu nale y stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych (plastyfikatorów) lub
uszczelniaj cych i przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków
powinno by  zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by  dopuszczone do stosowania   w
budownictwie przez ITB.
Sk ad obj to ciowy zaprawy nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.
1.6 P ytki ceramiczne

ytki ceramiczne kl. I o wymiarach 20x25 cm uk adane na klej.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,

3.   TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na
przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przyst pienia do robót
-    Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
-   Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6
miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
-   Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek
poni ej 0°C.
-   W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków
zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-monta owych w okresie obni onych
temperatur".
-   Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.
-   W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1
tygodnia, zwil ane wod .
4.2 Przygotowanie pod a
Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-   W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.
-    Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem szarego myd a lub wype niaj c je
lamp  benzynow .
-   Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
4.3 Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi okre lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu powinny by  zgodne
z norm  PN-70/B-10100.
Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona
wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi
powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn trznych - w proporcji 1:1:2.
4.4 Uk adanie p ytek na cianie.
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni p ytki nale y uk ada  do wys. 2,00 m.
Przy uk adaniu p ytek na cianie kierujemy si  kilkoma podstawowymi zasadami:
1. Je li wysoko  glazury w pomieszczeniu jest ci le okre lona i nie jest wielokrotno ci  ca ej p ytki, uk adanie
zaczynamy od góry, a przyci te p ytki k adziemy tu  przy pod odze. Tak samo post pujemy, obudowuj c np. wann .
Je li wysoko  glazury na cianie mo e by  dowolna, wtedy rozpoczynamy uk adanie od do u.
2. W miejscach takich jak o cie nica drzwi czy obrze e wanny lepiej docina  do odpowiedniego kszta tu i wymiaru
ca e p ytki, ni  pokrywa  te miejsca w skimi paskami, które s  trudne w obróbce i maj  s absz  przyczepno .
3. Wycinaj c w p ytce otwór dowolnego kszta tu, trzeba umie ci  go tak, aby przy ci ciu jak najmniej nara  p ytk
na zniszczenie.
4. Lepiej wygl da ciana o symetrycznie doci tych p ytkach, dlatego nale y uk ada  je symetrycznie wzgl dem jej
rodka - tak aby skrajne p ytki mia y co najmniej po ow  szeroko ci p ytki.

5. Je li p ytki cienne i pod ogowe maj  ten sam wymiar, to ich spoiny powinny si  spotyka .
6. Uk adaj c p ytki na za amaniach cian i s upach, nale y je tak rozmie ci , aby ca e p ytki
wypada y na naro nikach zewn trznych, za  doci te - w naro nikach wewn trznych.
7. Je li uk adamy p ytki na powierzchniach maskuj cych przy cza sanitarne czy liczniki wody, trzeba pami ta  o
zostawieniu dost pu do obs ugi i naprawy tych urz dze ; podobnie rzecz ma si  z zabudow  wanny, gdzie powinien
by  taki otwór, aby mo na by o swobodnie stan  przy wannie i jednocze nie pozostawi  dost p do rur.
8. Trzeba uwa nie policzy , ile metrów bie cych listew do wyka czania naro ników wewn trznych i zewn trznych,
otworów drzwiowych, okiennych, pó ek itp. jest nam potrzebne. Listwy te przyspieszaj  i u atwiaj  uk adanie glazury,
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chroni  kraw dzie p ytek przed wyszczerbieniem i maskuj  kraw dzie ju  przyci te. Ich kolor dobieramy zazwyczaj
do koloru fugi, a szeroko  dopasowujemy do szeroko ci spoin.
9. Nie wolno zapomnie  o zaplanowaniu rozmieszczenia p ytek dekoracyjnych, czyli tzw. dekorów. Je li chcemy
zrobi  z nich np. szlaczek ozdobny wzd ciany lub obramowanie lustra - musimy dok adnie ustali  ich liczb .
Pod e pod p ytki ceramiczne musi by  równe i mocne, oczyszczone z brudu, kurzu i resztek starej farby. Lu ne
fragmenty tynku trzeba sku , a ubytki wype ni .
Trzeba sprawdzi  te , czy ciana "trzyma pion" - w tym celu przyk ada si  do niej at  o d ugo ci dwóch
metrów i poziomic . Je li jest krzywa, a odchylenia s  wi ksze ni  5 mm - trzeba je zniwelowa  (s  do tego
specjalne zaprawy wyrównuj ce).
Je li ciany s  pyl ce albo bardzo ch onne, trzeba je zagruntowa . S  do tego specjalne, gotowe preparaty, które
nanosi si  p dzlem lub wa kiem.
4.6 Uk adanie glazury
Najpierw "na sucho" trzeba sprawdzi , czy wymiar ciany jest dok adn  wielokrotno ci  wymiaru p ytek, czy nie.
Rzadko si  zdarza, eby p ytki idealnie mie ci y si  na cianie, bez potrzeby przycinania ich.
Lepiej wygl da ciana, na której p ytki roz one s  symetrycznie tzn. "wy rodkowane" (u one w taki sposób, aby z
obydwu stron uk ada  p ytki docinane) ni  "wyrównane" do jednej strony (a z
drugiej uzupe niane docinanymi).
Przyklejanie glazury zaczyna si  od do u ciany, od drugiego rz du - pierwszy u y si  na ko cu, po przyklejeniu
terakoty! Dlatego, zostawiaj c miejsce na pierwszy rz d, trzeba uwzgl dni  oprócz wysoko ci p ytki tak e szeroko
dwóch spoin i - ewentualnie - grubo  p ytek terakoty (je li zamierzamy uk ada  j  do samej ciany).
Dzi ki takiej kolejno ci prac, pierwszy rz d p ytek zas oni brzegi terakoty, która - poniewa  jest bardziej twarda - jest
trudniejsza do przycinania.
Przed rozpocz ciem klejenia do ciany trzeba zamocowa  d ug  i równ at  (drewnian  lub aluminiow ). Na niej
oprze si  pierwszy uk adany rz d p ytek. ata musi by  dok adnie i równo zamocowana, bo od tego zale y, czy p ytki

 "trzyma y poziom".
Po przygotowaniu zaprawy klejowej (czyli rozmieszaniu jej z wod  wed ug instrukcji) nanosi si  na cian  g adk
stron  pacy, po czym rozprowadza stron  z z bami. Uwaga! W sklepach znajdziemy pace z z bami ro nej wielko ci;
trzeba pami ta , e nie jest to oboj tne. Ich wielko  dopasowuje si  do wielko ci p ytek - im wi ksza p ytka, tym
wi ksze musz  by  z by pacy.
Zaprawa na ona na cian  szybko wysycha i traci swoje w ciwo ci (10-30 minut). Dlatego nale y j  nak ada  na
niewielk  powierzchni  - zw aszcza gdy nie mamy wprawy i przyklejanie p ytek idzie nam bardzo wolno. Zapraw ,
która zaschnie na cianie, trzeba zeskroba  i na  w to miejsce now  warstw . Nie mo na przywróci  zaschni tej
zaprawie jej w ciwo ci klej cych, na przyk ad zraszaj c j  wod !
Pierwsz  p ytk  zazwyczaj przykleja si  w naro niku (oboj tnie, czy z prawej czy lewej strony) - je li uk adanie
zaczyna si  od p ytki pe nej. Je li z obu stron cian b  przyklejane docinane

ytki, uk adanie zaczyna si  od pierwszej pe nej i ko czy na ostatniej pe nej, po czym tak samo mocuje kolejne
rz dy. Docinane przykleja si  na ko cu, po zamocowaniu listew wyko czeniowych. Mi dzy p ytki wstawia si
krzy yki dystansowe pomagaj ce utrzyma  tak  sam  szeroko  spoin.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y odnotowywane
w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.2 Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej marki i konsystencji,
powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e".
Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:
zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
prawid owo ci przygotowania pod y,
mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
przyczepno ci tynków do pod a,
grubo ci tynku,
wygl du powierzchni tynku,
prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Je eli odbiór pod a
odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod .
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania da y pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku, zaliczy  tynk do ni szej
kategorii,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona  roboty tynkowe
Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu- cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie mog  by
wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-   pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm
    w pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
    powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj cych z pod a,
pil ni itp.,
-   trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci
tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
5.5 Warunki odbioru naro ników aluminiowych
Warunki odbioru naro ników aluminiowych nale y przyj  takie same jak dla tynków

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia y ceramiczne
Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu p ytek
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. P yty gipsowo-kartonowe
Strona licowa p yt nie powinna mie  szwów, kraw dzie p yt powinny by  proste lub sp aszczone.
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7.   OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci
mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni  pilastrów i s upów
oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na

aszczyzn  poziom .
Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w stanie surowym. Z
powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilo  tynków w m okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego
wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  techniczn .
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej – nie
wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami
pionowymi ( ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,
pil ni itp.,
trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci
tynku do pod a.

9.    PODSTAWA P ATNO CI
aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
    na wysoko ci do 4 m,
- przygotowanie pod a,
- umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
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Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1 „Tynki",
wydanie ITB — 2003 rok.
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15. B-5 Roboty posadzkowe

B- 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.43

Kategoria robót - Roboty posadzkowe i wyk adziny            kod  CPV  45432111-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne  wykonywania i odbioru robót wyk adzinowych pod óg
obowi zuj ce przy odbiorze.
Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania pod óg i posadzek dotycz  robót wykonywanych w budownictwie

yteczno ci publicznej.
Zakres robót obejmuje :
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do u enia wyk adzin pod ogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada  wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Wyroby ceramiczne – p ytki ceramiczne

ytki pod ogowe ceramiczne.
ytki ceramiczne – wymagania dodatkowe:

twardo  wg skali Mahsa 8
cieralno V klasa cieralno ci

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

grubo : ±0,5 mm
krzywizna:  1,0 mm
Materia y pomocnicze
Do mocowania p ytek mo na stosowa  zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wype nienia spoin stosowa  zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zapraw  z cementu portlandzkiego 35 – bia ego i m czki wapiennej
zapraw  z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.
Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów
atwo t uk cych.

Sk adowanie
ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko  sk adowania do 1,8 m.

Materia  o strukturze antypo lizgowej
Wymagania:
dobra przyczepno  do betonu,

ciwo ci penetracyjne,
nieodkszta calny pod wp ywem wysokich temperatur,



str. 41

elastyczny (od –20° do + 250°C)
wytrzyma y (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
Materia  o strukturze antypo lizgowej
Wymagania:
dobra przyczepno  do betonu,

ciwo ci penetracyjne,
nieodkszta calny pod wp ywem wysokich temperatur,
elastyczny (od –20° do + 250°C)
wytrzyma y (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.
Wyk adziny nale y przewozi  w rulonach nawini tych na kartonowy wa ek. P ytki gres pakowane w kartonach po
oko o 1,50 m2. P ytki nale y zabezpieczy  w trakcie transportu przed przesuwaniem si  po przestrzeni adunkowej.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwd wi kowej, przeciw wilgociowej lub jako podk ad zwi zany z
pod em.
Grubo  podk adu  cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz stopnia ci liwo ci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu cementowego nie powinna by  mniejsza ni :
podk adu zwi zanego z pod em — 25 mm,
podk adu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o ma ej ci liwo ci (np.

yty pil niowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa
Podk ad betonowy zbrojony powinien by  wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr tów u onych
krzy owo w rodku grubo ci podk adu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by  okre lony w projekcie.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad zwi zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub doci aj cej),
powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.
W podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne:
 w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
4.2 Posadzki z p ytek ceramicznych
Do wykonania posadzek z p ytek gres mo na przyst pi  dopiero po zako czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w których wykonuje si  posadzki z, p ytek kamionkowych uk adanych na zaprawie
cementowej temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  5°C. Temperatur   t  nale y zapewni  na co
najmniej kilka dni przed rozpocz ciem robót oraz w czasie wi zania i twardnienia zaprawy.
Materia y u ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa  si  w pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz ciem robót.
W pomieszczeniu  posadzka  powinna  by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, je eli
projekt nie przewiduje inaczej.
Posadzka powinna by  uk adana na wie ym podk adzie cementowym, bezpo rednio po jego wst pnym
stwardnieniu, nie pó niej jednak ni  po up ywie 3 dni.
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ytki o wymiarach 240 x 240 x13 mm powinny by  wilgotne, lecz nie ca kowicie nasycone wod . Powinny by
zanurzone w wodzie bezpo rednio przed uk adaniem na  kilkana cie sekund. P ytko uk adane s  na klej metod
regulowan . Klej nak ada si  „grzebieniem” na p ytk .
Spoiny mi dzy p ytkami uk adanymi na klej powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie
zapraw  do spoinowania, tj. 3 mm. Szeroko  spoin powinna by  jednakowa   i  kontrolowana  przy uk adaniu.
Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno
wynosi  wi cej ni  2 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
Do wype niania spoin mo na przyst pi  dopiero po kilku dniach od u enia p ytek. Nale y stosowa  rzadk
zapraw  spoinuj  wodoodporn . Przed   spoinowaniem   posadzka powinna by  zwil ona wod , która nie
powinna sta  w spoinach.  Po lekkim  stwardnieniu  zaprawy,  lecz przed  jej   zwi zaniem,  powierzchnia
posadzki powinna by  dok adnie oczyszczona.
4.3 Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.
Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  – przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie – 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi
od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,
przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .
Mieszank  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a powierzchni  wyrówna  i zatrze
na g adko.
Posadzk  cementow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych
materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,
powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.
5.3 Odbiór podk adu
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uk adania podk adu,
po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na ciskanie na próbkach kontrolnych.
Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie materia ów,
     sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  je eli jest ona wymagana,
     sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z dok adno ci  do l mm,
     sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie  przeprowadzonych
bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podk adów; badania powinny by  przeprowadzone
dla podk adów cementowych.
Badania powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  l raz na 1000 m2 podk adu,
sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej aty
kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod k adem nale y mierzy  z dok adno ci   do l mm,
sprawdzenie odchyle  od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym spadkiem za pomoc  dwumetrowej
aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy  z dok adno ci  do l mm,

sprawdzenie prawid owo ci osadzenia  w podk adzie elementów dodatkowych (wpustów pod ogowych, itp.);  badanie
nale y wykona  przez ogl dziny,
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sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
5.4 Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by  przeprowadzone  przez porównanie
wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na
podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi — na podstawie protokó ów
odbiorów mi dzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez posadzk  pe nych

ciwo ci techniczno-u ytkowych.
 Odbiór posadzki powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale  nie od rodzaju posadzki —
przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y prze prowadzi  na próbkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania nale y wykona  przez
ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci  nale y
wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci
spoin za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych lub  coko ów;   badania
nale y  wykona    przez ogl dziny.
Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie zosta o  okre lone  w
projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub
znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom
technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotno ciowych).
Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

7.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH
7.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót posadzkowych s  metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni potr ca si  powierzchnie wi ksze od
0,25 m2.
7.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.
8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie

ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do
zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom
technicznym.

Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmowa :

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

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

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

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

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanych wyk adzin pod ogowych, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie wyk adzin posadzkowych
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
Normy pa stwowe dotycz ce wykonywania i odbioru
pod óg i posadzek
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16. B-6 Roboty malarskie

B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.44

Kategoria robót - Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich
Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
robót malarskich:

1.   MATERIA Y
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod  – do farb wapiennych,
terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada  normom
pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
1.2. Farby budowlane gotowe
1.2.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
1.2.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno  – 15–16 m2/dm3,
max. czas schni cia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – bia y do rozcie czania
wyrobów chlorokauczukowych,
1.2.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno  – 6–10 m2/dm3

1.2.5. Farby silikatowe
Farba silikatowe do gruntowania jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania pod y pod farby
silikonowe;
wydajno  – 5 m2/dm3

czas schni cia – 0,30 h
1.3. rodki gruntuj ce
1.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wia dectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
1.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa  rozcie czonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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1.3.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
1.4 Farby silikatowe
ATLAS ARKOL SX jest preparatem silikatowym przeznaczonym do gruntowania pod y pod farby silikatowe,
szczególnie pod farb  ATLAS ARKOL S. S y do gruntowania wszelkich pod y mineralnych takich, jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, beton oraz do surowych powierzchni
wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Mo e równie  s  do rozcie czania farby silikatowej ATLAS ARKOL S stosowanej do warstw podk adowych.
Preparat mo e by  stosowany wewn trz i na zewn trz budynku.
ZASTOSOWANIE
ATLAS ARKOL NX jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania pod y pod farby silikonowe,
szczególnie  pod  farby  ATLAS  ARKOL  N  i  ATLAS  FASTEL.  Mo na  go  stosowa  na  pod ach  cementowych,
cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, ceglanych oraz pod ach wykonanych z cienkowarstwowych
tynków mineralnych i akrylowych oraz p yt cementowo-azbestowych. S y równie  do gruntowania przed
malowaniem surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. ATLAS ARKOL NX nadaje si  do wykorzystania w obiektach
zabytkowych. Preparat mo e by  stosowany wewn trz i na zewn trz budynku.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynkowych i podanych
malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa , a prace malarskie
wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz powinien by  zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa rodki ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, cie  chromow )
jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod  natrysku, a po w ok z tych materia ów szlifowa  na
sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub rozcie czalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie
ochronn ,
4.2  Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach betonowych
odpowiadaj cych wymaganiom podanym w B- 4 dotycz cym robót tynkowych, jak te  na pod ach gipsowych i
innych po dokonaniu odbioru.
4.3  Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon  do malowania,
naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli jest wymagana du a g adko  powierzchni.
Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa . W robotach   olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed
szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu   tynków  i  miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w cianach.
Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by  nie wi ksza, ni  to podano
w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w tabeli mo e powodowa  powstawanie plam, a
nawet niszczenie pow oki malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót poprzedzaj cych, a w szczególno ci:
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ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych, kanali -zacyjnych,  centralnego
ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze   sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury

wietleniowej,
dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno  pod a, %
masy

Farba olejna, olejno- ywiczna i   syntetyczna
(np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3
4

4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi
Pow oki powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych (z wyj tkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e na reemulgacj .   Powinny one dawa
matowy  wygl d  pomalowanej  powierzchni.
4.5  Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek gruntuj cy nanosi si  po ca kowitym
wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno  tynku nie powinna przekracza  5 %.
4.6   Malowanie farbami silikatowymi
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mog cych os abi
przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie i inne
warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki)
nale y naprawi  i zaszpachlowa . Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym ATLAS
ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na malowa  po ich ca kowitym
wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od ich na enia. Przewidziane do malowania wie o
wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej
+5°C, wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio d ugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamkni ta zbyt wcze nie pow ok  z
farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla
tynków akrylowych okres mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynków wcze niej eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej 48 godzinny okres schni cia od momentu
zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno  powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).
SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL. Farb  mo na
nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni  przed up ywem 6 godzin po gruntowaniu
pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od ch onno ci i struktury pod a (zalecane jest malowanie w dwóch
warstwach). Kolejn  warstw  nale y nak ada  poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób
ci y (stosuj c technologi  „mokre na mokre”), unikaj c przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi  w
warunkach wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C). Malowan  powierzchni  nale y chroni ,
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i
opadów atmosferycznych. W przypadku malowania wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami
nieprzerwanie od chwili rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym up ynie doba od zako czenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza wynosi ok.
30 minut. Czas ten zale ny jest równie  od intensywno ci koloru stosowanej farby. Jednorodno  kolorystyczna
wymalowanej powierzchni zale y w du ej mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do
wymaga  producenta, zw aszcza w zakresie przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed
wp ywem warunków atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale y
na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nast puje w sposób
naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a. Malowanie powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i
parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
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Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z obowi zku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4.7  Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek gruntuj cy nanosi si  po
ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno  tynku nie powinna przekracza  5 %.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych
materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,
powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.
5.3 Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada  wymaganiom dla
tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny
by  przygotowane w nast puj cy sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej zaprawy, z której tynk
by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równa o si  z powierzchni  tynku; w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by  zaimpregnowane rodkiem UNI-
GRUT, powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem oczy ci  z
kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by  zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno pochodnych oraz
pod a bia e powinny:
mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-olejn  lub inn
dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym (2-
krotnie), powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, ywicy, py u lub
innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od przewidywanego rodzaju
pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb  rdzochronn  na pyle cynkowym.
5.4 Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów
przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do robót malarskich, badanie materia ów
nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem,
badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]  ni  +  5°C i przy
wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.
 5.5 Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego nale y
przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci oko o 4 mm i zwil enie zeskrobanego miejsca
roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca
pozostan  bezbarwne lub zabarwi  si  na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe
wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie  badanej   powierzchni  wod ;
próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.
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5.6  Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :
sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  o
jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno
przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi
normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by  zbadane przed

yciem.
Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie d oni  podk adu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech
sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o 0,10 m2 farb  podk adow ;
podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku
wzgl dnie w odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon z waty o
grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu sekund; powierzchni  nale y uzna  z
wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie przylgn y do powierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami normy
pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podk adu m otkiem o masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -
przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo ewentualnych sp ka .
5.7  Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna  za zgodn  z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo ca
odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz , uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z
wymaganiami normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po dokonaniu
poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a nast pnie przedstawienie do
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.
5.8   Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:

nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do podk adu,
prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc
poziomnicy i pionu murarskiego),
prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w prostopad ych do siebie
kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar
wielko ci prze witu za  pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,
wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach budz cych

tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,
jednolito ci barwy p ytek.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
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-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411
Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
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17. B-7 Stolarka okienna i drzwiowa

B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Stolarka okienna i drzwiowe             kod  CPV  45421160-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu.

Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

1.   MATERIA Y
1.1  Okna i drzwi
Dla pomieszcze  obj tych niniejszym opracowaniem projektuje si  wymian  stolarki okiennej. Stolark  okienn
zaprojektowano jako PCV.  W oknach nale y zamontowa  fabrycznie nawiewniki. Okna wg. rysunku zestawienia
stolarki okiennej.
Stolarka drzwiowa wewn trzna – drewniana, wg rysunku zestawienia stolarki. W projekcie zastosowano typow
drewnian  stolark  drzwiow  w kolorze bia ym. Do azienek nale y zastosowa  stolark  z otworami w dolnej cz ci o
sumarycznym przekroju nie mniejszym ni  0,022 m2 dla dop ywu powietrza. Drzwi zewn trzne PCV w kolorze
bia ym.
Stolarka drzwiowa  – zewn trzna aluminiowe wraz z o cie nic . Drzwi wyposa one w podpórk , samozamykacz,
klamk  z szyldami i zamkiem podwójnym. Drzwi w kolorze br zowym, pe ne.
Drzwi wyposa one w uchwyt umo liwiaj cy otwieranie drzwi osobom niepe nosprawnym na wózkach inwalidzkich.
Wspó czynnik przenikania ciep a Ug=1,30 [W/(m2x0K)].
Stolarka okienna– PCV EI 60 (kolor bia y). Szyba termo – Ug = 0,90 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne,
wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , wymiary 4-16-4 mm.  Szk o antyw amaniowa.
Ramy okienne o wspó czynniku przenikania ciep a nie wi kszym ni  Ug = 1,00 [W/(m2x0K)]. Ca kowity wsp.
przenikania ciep a dla okna nie wi kszy ni  Ug = 1,00 [W/(m2x0K)].
Parapety zewn trzne i wewn trzne jednolite – z blacy powlekanej.  D ugo  parapetu uzale niona jest od d ugo ci
okna. Parapety z jednego kawa ka blachy. Nie dopuszcza si czenia na d ugo ci parapetu.
Uwaga: Przed zamówieniem stolarki sprawdzi  wymiary oraz ilo  na budowie i porówna  z projektowanymi.
W istniej cych okna, w pomieszczeniach szatni i sanitariatów nale y zamontowa  nawiewniki okienne.
1.3  O cie nice stalowe lub PCV
Dla drzwi wewn trznych przewidziano o cie nice metalowe o szeroko ci uzale nionej od typu
drzwi.O cie nice uszczelni  piank  poliuretanow .
1.4  Okucia budowlane
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce, zabezpieczaj ce i
uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  stolarki budowlanej
wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , przeciwrdzewn .
1.5  Oszklenie
Oszklenie powinno odpowiada  norm pa stwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre lonym
w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  ze szk a budowlanego. Szyba termo – Ug = 1,0 [W\
(m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  , wymiary 4-16-4
mm.
W dolnej cz ci zespolenia nale y umie ci  wygrawerowane oznaczenie oraz wielko
 wsp. Ug  [W\ (m2x0K)] dla zastosowanego szk a.
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Uwaga :
Przed przyst pieniem do monta u okien nale y przedstawi  inspektorowi nadzory Aprobat  techniczn  Lub

wiadectwo zgodno ci z podaniem wsp. Ug  [W\ (m2x0K)]  dla ca ego okna. Bez tego dokumentu okna nie
zostan  dopuszczone do monta u.
1.7 Pianka monta owa PIA/EX/66/2004
Zastosowanie:
- uszczelnienia przy monta u stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
- wype nianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych
- uszczelnienia z czy dachowych, ciennych i stropowych
- izolacja termiczna elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
- monta  rolet, wyg uszanie i uszczelnianie cian dzia owych
- czenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach
  szkieletowych
- uszczelnienia w systemach ch odz cych
- izolacja termiczna dachów i stropodachów
- warstwa d wi koszczelna w os onach silników

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w o cie u bez w garków.
Przed osadzeniem okien nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do których ma przylega  o cie nica, w
przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y
naprawi  i oczy ci .
4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o cie u
W   sprawdzone i przygotowane o cie e, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierówno ciach   oraz   oczyszczonych
z  py u powierzchniach, nale y wstawi  stolark  okienn  na pod k adkach lub listwach.
W zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale y osadzi  w sposób trwa y
ich elementy kotwi ce w o cie ach.
W o cie ach bez w garków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, mo e by  dokonane nast puj cymi sposobami:
w trakcie osadzania okna - u  na powierzchni o cie y warstw  kitu trwale plastycznego i docisn  o cie nic
do w garka,
uszczelnienie piank  monta ow  po osadzeniu o cie nicy okiem.
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na
1 m wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy. Odchylenie o cie nicy
od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by
wi ksze ni  2  mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powy ej 2 m d ugo ci
przek tnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzyd a powinny rozwiera  si  swobodnie, a okucia dzia  bez zahamowa  i przy zamykaniu dociska  skrzyd a
do o cie nicy.
Zamocowania o cie nic nale y dokona  za pomoc czników  typu  zaczepów,  gwintowanyc haków do

cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków w o cie u kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie
cie nic za pomoc  gwo dzi do o cie a jest zabronione.

Zamocowane  okno  nale y uszczelni   pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie nic
a o cie em piank  monta ow .
4.3  Osadzenie parapetów
Osadzenie parapetów nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna ;
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w tym celu nale y wyku  w pionowych powierzchniach  o cie y  bruzdy  dostosowane   do grubo ci
parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu i zapobie enia ewentualnym przeciekom wody w cian
podokienn , parapet   powinien   by    wpuszczony   na   sta e w specjalnie do  tego celu wykonany wr b w progu

cie nicy.
4.4  Wbudowywanie o cie nic drzwi w mury
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odleg ci
mi dzy punktami mocowania  o cie nicy  nie  powinny  by   wi ksze  ni  75 cm, a maksymalne odleg ci od
naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.

cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzanych w murze,
albo przybija  do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w o cie u. Klocki o kszta cie ci tego ostros upa
(zapewniaj cym dobre utwierdzenie w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie  równie  zabezpieczone przed
korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.
Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany zewn trzne nale y
wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci
Zasady prowadzenia kontroli  jako ci powinny by  zgodne z :
postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki budowlanej nale y sprawdza :
zgodno  wymiarów,
jako  materia ów, z których stolarka budowlana zosta a wykonana,
prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku .
5.2 Kontrola jako ci i odbiór wyrobów szklarskich
Kontrola jako ci wyrobów ze szk a i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna by   przeprowadzona
zgodnie  z  wymaganiami norm pa stwowych.
Kontrola jako ci robót szklarskich powinna by   przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami podanymi w PN-72/B-
10180.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót stolarskich s  metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  10. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty stolarskie

aci si  za ustalon  ilo  szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wbudowanie stolarki okiennej,
-   wbudowanie stolarki drzwiowej,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,



str. 54

-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy
PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
 Okucia budowlane. Podzia
PN-75/B-96000
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22
Gwo dzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28
Kit miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01
Szk o p askie okienne poch aniaj ce promienie podczerwone

-75/6821-02
Szk o budowlane. Szyby zespolone
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18. B-8 Roboty ziemne

B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.12

Kategoria robót - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów
                                  kubaturowych w gruntach kat. I-V                      kod  CPV  45112400-9

1.    WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych i
ma ej architektury realizowanych w obr bie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych zwi zanych z budow kolei, dróg samochodowych,
budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót zwi zanych z zak adaniem ruroci gów lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj :
a)   wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b)  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la dokumentacja, która powinna
zawiera :
- rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
- nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
- wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
- szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. G boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.4. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów,
           po ony w obr bie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
         wykonania nasypów, po one poza placem budowy.
1.4.8. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
        czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
         zwi zanych z tym obiektem.
1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
          okre lona wg wzoru:
                                                 Is=pd/pds
gdzie:
pd - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pA - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona
wg wzoru:

U=d60/d10
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gdzie:
dg0 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi
10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych
w czasie wykonywania robót.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksi ka obmiaru - ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców
i ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
-  laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania
wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót,
-  polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.

2.     MATERIA Y (GRUNTY)-OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów w adzy na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólnych lub szczegó owych warunków umowy
stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w
ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub
wskaza  Inspektora nadzoru.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych
wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by  wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych,
zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym
ni  budowa nasypów lub wykonanie
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prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów
przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad.
Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawia cego, o ile nie okre lono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.
3.     SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu
na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu do:
-    odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zry-warki, koparki,
adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do
hydromechanizacji itp.),
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
-    sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno rodków
transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy,
dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na
pi mie przez Inspektora nadzoru.
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5.     WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów
i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale y wyznaczy  przed
przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw dzi wykopów powinny
by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na awach powinno by  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktów za amania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni  +/— 10 cm. Ró nice w
stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekroczy  +1 cm i - 3 cm.
Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +/- 10 cm, a kraw dzie wykopu nie
powinny mie  wyra nych za ama  w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem

ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at
3-metrow .
5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót
ziemnych.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych, umo liwiaj cych
szybki odp yw wód z wykopu.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6.     KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
6.1.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : a)   cz  ogóln  opisuj :
-   organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
-   organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-    bhp,
-   wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
-   system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
-   wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
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- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b)  cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
-   wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-    rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
-   sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
-   sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
-   sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami
specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych, •
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1 Pomiar szeroko ci wykopu

ziemnego
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 20 m

2 Pomiar szeroko ci dna wykopu
3 Pomiar rz dnych powierzchni

wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni

wykopu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadu pod nego

powierzchni wykopu
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m
oraz w punktach w tpliwych

6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  ± 10 cm.
6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni
-3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.3.5. Równo  dna wykopu
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza
3 cm.
6.3.6. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone.
Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.
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Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na
jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót

ugo ci  pomi dzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone w m jako d ugo  pomno ona
przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach transportowych lub nasypie z uwzgl dnieniem
wspó czynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, e dolne warto ci stosowa  w nasypach przed
ich zag szczeniem, a górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu
przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog by  do czone w formie oddzielnego za cznika do
ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowa-
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dzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj
projektow  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.   dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzuspe niaj ce

 lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i  w. PZJ,
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST i w. PZJ,
7.   opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
9.   geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór   pogwarancyjny   b dzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
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9.    PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nale y
wlicza  podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwi zane z organizacj  ruchu obejmuj :
a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
cze stwa ruchu, . -.
c)   op aty/dzier awy terenu,
d)   przygotowanie terenu,
e)   konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
f)   tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i
wiate .

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
a)   usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c)   koszty zwi zane z organizacj  ruchu publicznego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.   Normy
PN-B-02480    Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty
                  obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050    Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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19. B-9   Izplacja przeciwwilgociowa

B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje wodoodporne                      kod  CPV  45320000-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i

yteczno ci publicznej oraz budownictwie przemys owym.
W zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale y rozró nia  nast puj ce rodzaje izolacji wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci przed

dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci przed

dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed dzia aniem pary

wodnej.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Fundamenty – pozioma – 1 x papa podk adowa gr. 4 mm
- ciany fundamentowe - pionowa – 2 x Abizol R+ P

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by  uk adane w pozycji pionowej.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na jako
robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie z projektem i ustali  kolejno  i
sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje si  :
a)  na pod u betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu d wigowego i maszynowni),
b)  wewn trz budynków (izolacje azienek, ),
Ka dy zespó  roboczy powinien sk ada  si  z 2 pracowników uk adaj cych izolacj  i 1 pracownika
podgrzewaj cego i donosz cego materia y izolacyjne. Materia y te, w ilo ci potrzebnej do wykonania w ci gu
dnia, powinny by  dostarczone z magazynu i u one w pobli u miejsca pracy.
Majster prowadz cy roboty izolacyjne powinien wyznaczy  poziomy na których ma by  u ona izolacja, grubo
pod a i konieczne spadki u atwiaj ce odprowadzenie wody, jak równie , miejsca, gdzie woda ma by
wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ciekowej.
4.2 Warunki wykonywania robót izolacyjnych
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia nast puj cych warunków:
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy

temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
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b)   kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie  sucho ci,
c)  kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.
Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wy równany i zatarty pack  drewnian  lub tynk
cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub bez. Dodatek uszczelniaj cy nale y dawa
do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za amania powierzchni
powinny by  zaokr glone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a.

4.3 Izolacje papowe
Izolacje papowe wykonuje si  z pap termozgrzewalnych. Przed przyklejeniem papa powinna by  rozwini ta i u ona
na p ask w ci gu l doby w celu wyprostowania zagi , fa d i za ama . Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija si  ponownie w rolki i dostarcza na
Przy stosowaniu lepików na gor co nale y przykleja  pap  rozwijaj c j  z rolki. Natomiast przy u yciu lepików na
zimno rozcina si  rolk  na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podk adu i spodu papy —
przyk ada si  nowy odcinek dociskaj c go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zosta o ca kowicie
usuni te na boki i aby nie tworzy y si  p cherze i fa dy. Ze wzgl du na to, e krzepni cie lepików na zimno trwa
co najmniej 5 dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygni cie gor cych lepików po
rozsmarowaniu na podk adzie nie pozwala dobrze przyklei  papy na ca ej powierzchni. Nale y zatem, przy
stosowaniu lepików na gor co, przestrzega  zasady smarowania ma ego odcinka podk adu, aby przy ona do
niego papa zetkn a si  jeszcze z niezastyg  warstw  lepiku.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje wodoodporne powinna by  przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego
tabelarycznego opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
Wytrzyma  betonu na ciskanie

- klasa nie ni sza ni  B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych
próbek, badania wilgotno ciomierzem
na placu budowy

3 Grubo
- min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
- prze wit mi dzy powierzchni  pod  a at  o d .

2,0 m nie wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
6 Wyko czenie powierzchni

- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin
dylatacyjnych z dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia
- o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie materia em

ci liwym lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia
kielni , pomiar szeroko ci z
dok adno ci  do 2 mm, okre lenie
materia u wype niaj cego szczelin
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9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie pow oki
gruntuj cej : jej równomierno ,
ci  i przyczepno

10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi p aszczyznami
- zaokr glenie ukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- z agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

Izolacja wodochronna z papy
L.p. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1 Prawid owo  u enia materia u na pod u Ogl dziny
2 Prawid owo  przyklejenia do pod a

  cementowego lub betonowego
Ogl dziny

3 Szczelno  zak adów
- arkusze powinny by  ze sob czone na zak ad

Ogl dziny i pomiary

4 Prawi owo  zak adów
- sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

5 Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
 brzegu  sklejonych zak adów

Ogl dziny

Warstwa nawierzchniowa – posadzka cementowa
Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Równo  powierzchni

- dopuszczalne odchylenia powierzchni nie powinny przekracza  2
mm

Ogl dziny i ocena
wizualna, za pomoc aty
kontrolnej i poziomicy

2 Wyko czenie powierzchni
- czysta,
- w miejscu przylegania do ciany wyko czenie coko em o wys. co

najmniej 15 cm

Ocena wzrokowa
Badania zgodnie z PN-
63/B-10145

6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca si  powierzchnie
wi ksze od 1,0 m2.

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Izolacje wodoodporne

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie izolacji wodoodpornej,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
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20. B-10   Roboty dekarskie

B - 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Pokrycia dachowe blachodachówk , izolacje                kod  CPV  45261214

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych dachów i
stropodachów.
Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
pokry  dachowych z papy termozgrzewalnej.

1.   MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w „Cz ci ogólnej" pkt 2.
Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam. Przy
rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane sklejeniem si  papy. Dopuszcza si  jedynie
naderwanie papy w kierunku poprzecznym na d ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce – dla papy podk adowej :
-d ugo :         10 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
-d ugo :             5 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).
Jako pokrycie przyj to nast puj ce papy :
papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia np. EXTRADACH  WF  PYE PV 200  S5 gr. 5,2 mm
papa  termozgrzewalna podk adowa  np. EXTRADACH  PF  PYE PV 200  S5 gr. 4 mm
kominki wentylacyjne w ilo ci min 1 szt. na 35 m2 pow. dachu.
Blacha dachówkowa
Projekt wykonano w oparciu o katalog systemu pokry  i odwodnie  dachów Ruukki
Polska Sp. z o.o. Wszystkie elementy pokrycia dachu, obróbki, rynny i rury spustowe nale y wykona  w kolorze
ceglastym RR 750.
Blacha Poliester standard posiada pow ok  odporn  na zmiany temperatury, oddzia ywanie promieniowania UV i

omienie, nie zatrzymuje kurzu i brudu. Blacha posiada dobre w ciwo ci mechaniczne – odporno  na zadrapania i
elastyczno . Grubo  warstwy pow okowej 25 m.
Struktura blachy powlekanej :

- od rodka do wewn trz – rdze  stalowy, ocynk, pow oka antykorozyjna, farba
                                                    gruntuj ca, spodnia pow oka ochronna ;

- do rodka na zewn trz – rdze  stalowy, ocynk, pow oka antykorozyjna, farba
                                                    gruntuj ca, pow oka organiczna.
Pokrycie dachu nale y wykona  z blachy opisanej powy ej lub z blachy o podobnych w ciwo ciach.
Blachy dachówkowe (zwane blachodachówk ) mo na stosowa  na prawie ka dym dachu, a wi c mo e to by
budynek jedno- lub wielorodzinny, gara e, budynki gospodarcze, u yteczno ci publicznej, czy obiekty budownictwa
wiejskiego. Szeroko  efektywna arkuszy blachy dachówkowej wynosi :

- dla blachy PLUS – 1100 mm.
Blachy dachówkowe produkowane s  z blachy o grubo ci 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej pow okami poliester
standard, poliester mat, pural lub PCDF.
W niniejszym opracowaniu przyj to pokrycie dachu blach  dachówkow  Pral Mat.
Blachy dachówkowe mog  by  uk adane na dachach o spadku wynosz cym minimum 9 stopni. Maksymalna d ugo
arkusza blachy dachówkowej oraz waga 1 m2 wynosi :

- dla blachy PLUS – 8200 mm / 4,66 kg
Produkt blachy dachówkowej zgodny jest z wymaganiami  normy PN-EN 508-1
„Wyroby do pokry  dachowych z metalu”.
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siory
 do pokrycia kalenic i naro y dachu. Wytrzyma  na z amanie powinna by  taka, aby si a ami ca nie by a

mniejsza ni  0,90 kN.
siory NNN  dostarczane s   o d ugo ci l = 2,10 m.

Jako zako czenia g siorów nale y przyj  ko cówki typu EHL-APK. W kalenicy jako rozdzielacze g siora nale y
przyj  rozdzielacze typu EHL-AY.
Wkr tu farmerskie
Do mocowania blachy dachówkowej oraz obróbek blacharskich nale y zastosowa  wkr ty farmerskie.
Foli paroprzepuszczalna
Przy zastosowaniu blach dachówkowych nie jest wymagane wykonywanie pe nego deskowania po aci dachu, cho
oczywi cie mo e ono by  wykonane. Na krokwie nale y na  foli  dachow  paroprzepuszczaln  (bezpo rednio na
ocieplenie – w przypadku folii o du ej paroprzepuszczalno ci lub z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki
powietrznej – folia o ma ej paroprzepuszczalno ci). W celu wykonania prawid owej paraizolacji zaleca si
zastosowanie MAX Folii o paroprzepuszczalno ci 1800 g/m2/24h.
Folia uk adana jest równolegle do okapu dachu. Zak ady folii wynosz  10 cm i s  wyra nie zaznaczone na wierzchu
folii lini  przerywan .

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót dekarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu
niezb dnego do krycia dachu pap  termozgrzewaln .

3.     TRANSPORT
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny by  po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub
sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5 mm;
na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w PN-89/B-27617;
rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem
promieni s onecznych i w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników;
rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg  mi dzy
warstwami - 80 cm.
Pakowanie, magazynowanie i transport  blachy dachówkowej
Blacha dachówkowa doci ta na wymiar powinny by  pakowane w formie palet. Blach  w paletach uk adanych
poziomo na przek adkach dystansowych. Poszczególne palety powinny by  zabezpieczone foli .
Palety z blach  nale y sk adowa  w pomieszczeniach na równym i mocnym, a zarazem p askim podk adzie.
Wysoko  sk adowania – palety nale y sk adowa  oddzielnie wg asortymenty /blacha wg wymiarów, g siory,
pozosta e akcesoria/. Transport blachy odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 600 m2 pokrycia dachu. Roz adunek palet powinien
odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u.

4.  WYKONANIE ROBÓT
Pod a pod pokrycia z papy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za
pod y nie uj tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia pod a powinna by  równa, prze wit pomi dzy powierzchni  pod a a at  kontroln  o d ugo ci 2
m nie mo e by  wi kszy ni  5 mm. Kraw dzie, naro a oraz styki pod a z pionowymi p aszczyznami elementów
ponaddachowych nale y zaokr gli ukiem o promieniu nie mniejszym ni  3 cm lub z agodzi  za pomoc  odkosu albo
listwy o przekroju trójk tnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj cymi ponad dach nale y - od
strony kalenicy - wykona  odboje o górnej kraw dzi nachylonej przeciwnie do spadku
po aci dachowej. . :
4.1 Izolacja papami termozgrzewalnymi
Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpiecze  wodochronnych.
Ró nice dotycz ce zasad wykonywania izolacji  przy u yciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaj

ównie ze specyficznych w ciwo ci pap nowej generacji, a mianowicie:
– du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
– wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci pozosta ym elementom
pokrycia dachowego.
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Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nale y pami ta  o 7 podstawowych
zasadach, których przestrzeganie zapewni  ko cowy sukces, to znaczy prawid owo wykonane pokrycie, bezawaryjnie
funkcjonuj ce przez kilkudziesi cioletni okres czasu.
1. Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji  trzeba zapozna  si  ze stanem pod a i dokona  wyboru
odpowiednich materia ów.
2. Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni : 0° C w
przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b  magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpo rednio przed zgrzaniem
3. Nie nale y prowadzi  prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
4. Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a nast pnie po przymiarce (z
uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu zwin  j  z dwóch ko ców do rodka. Miejsca
zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z którym czona b dzie rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i
przeci gn  szpachelk  w celu wtopienia posypki na ca ej szeroko ci zak adu (12 - 15 cm).
5. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej warstwy papy a  do
momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk .
Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci zgrzewu. W przypadku
gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y docisn  zak ad, u ywaj c wa ka dociskowego z
silikonow  rolk .
Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci. Silny wiatr lub
zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub niejednakowej szeroko ci wyp yw masy. Brak
wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
6. Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
– pod ny 8 lub 10 cm,
– poprzeczny 12-15 cm.
7. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak aby zak ady (zarówno
pod ne, jak i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie  papy na zak adach, zaleca si  przyci cie
naro ników uk adanych pasów papy le cych na spodzie zak adu pod k tem 45°.
4.2 Krycie dachów blach  dachówkow
Przed przyst pieniem do monta u nale y sprawdzi  geometri  dachu. Wszelkie nierówno ci b  odchy ki od kszta tu
prostok ta powinny by  wyregulowane wcze niej przy pomocy at. Monta  blach dachówkowych polega na
mocowaniu arkuszy blachy do at przy u yciu wkr tów samowiertnych, tzw. farmerskich, o d ugo ci 35 mm, przy
czym arkusze ustawiamy zawsze prostopadle do okapu – baz  dla monta u nie mo e by  kraw  szczytowa. Wybór
strony dachu, od której rozpoczynamy monta , jest dowolny(prawy lub lewy).
Wkr ty nale y wkr ca  w co drug  fal   na okapie i w co trzeci  fal  na d ugo ci arkusza. Na d ugo ci arkusza wkr ty
nale y wkr ca  a ka de przet oczenie w fali zak adkowej i w co trzecie przet oczenie na d ugo ci arkusza. Ca kowita
ilo  wkr tów na 1 m2 arkusza blachodachówki wynosi 6 szt. W przypadku dobierania ilo ci wkr tów dla ca ego
dachu cznie z obróbkami blacharskimi nale y przyj  10 szt. na 1 m2.
Na dachach o du ym spadku wygodniej jest montowa  blach  od stromy lewej, wówczas nast pny arkusz podk adany
jest pod poprzedni (przykr cony tylko z jednej strony) i atwo zahacza si  nie zsuwaj c si  z dachu. Wkr ty powinny
by  umieszczane w rodku wg bienia w dole modu u. Na wzd nych czeniach blach dopuszczalne jest mocowanie
wkr tów w odleg ci ok. 30 mm z prawej strony od rodka fali celem dok adniejszego przylegania arkuszy do siebie.
Wkr ty powinny by  mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzd nym czeniu arkuszy.
4.3 Prawid owo  wykonania pokrycia
Do robót pokrywczych blach  dachówkow  mo na przyst pi  dopiero po sprawdzeniu zgodno ci wykonania
podk adu z dokumentacj  projektow  i prawid owo ci wyprofilowania po aci dachu, w trakcie odbioru robót
ciesielskich wg PN-71/B-10080  oraz po wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu
nakryw kominowych, po otynkowaniu, osadzenia masztów, nasad wentylacyjnych, odpowietrze , podpórek /
sztyców/ itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachu i po wykonaniu obróbek blacharskich. Przestrze
poddasza nale y zwentylowa  poprzez umieszczenie wywietrzników w po aci dachu. Blacha dachówkowa nale y

  na atach, prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeci gni ty wzd  poszczególnych rz dów
by  poziomy i równocze nie dotyka  widocznego brzegu skrajnych blachy w danym rz dzie poziomym.
Odleg  od sznura do dolnego brzegu pozosta ych dachówek w tym rz dzie nie powinna przekracza  +/- 1,0
cm. Dopuszczalne odchy ki od kierunku poziomego – jak dla acenia, tj. 2mm/m i 30 mm na ca ej d ugo ci. Dolne
brzegi dachówki powinny by  oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej
pod nymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowanej lub miedzianej o szeroko ci w rozwini ciu co najmniej 20
cm, a doln  kraw  dachówki nale y zabezpieczy  przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi do
deski okapowej.
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokry
Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci  wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
5.1 Odbiór robót
Podstaw  do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z
dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiór pod a
Badania pod a nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed przyst pieniem
do pokrycia po aci dachowych.
Sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o

ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie
powinien przekroczy  5 mm.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Ba
dania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy
lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
a)  pod a (deskowania),
b) jako ci zastosowanych materia ów,
c)  dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika   budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
5.2 Sprawdzenie prawid owo ci u enia blachy dachówkowej
Sprawdzenie nale y przeprowadza  za pomoc  sznura murarskiego lub drutu napi tego wzd  badanego rz du dachówek,
poziomicy, trójk ta ciesielskiego i miarki z podzia  milimetrow , stwierdzaj c czy zosta y zachowane wymagania
okre lone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie nale y przeprowadzi  dla co najmniej trzech rz dów na ka dej po aci
dachu.
5.3 Sprawdzenie oparcia blachy dachówkowej na okapie
Sprawdzenie oparcie, blachy dachówkowej na okapie nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy zosta y zachowane
wymagania okre lone w  warunkach ogólnych.
5.4 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zak adów
 Nale y przeprowadza  przez ogl dziny, a w przypadka nasuwaj cym w tpliwo ci co do prawid owo ci wykonanie, zgodnie
z ustaleniami w pkt.5.6 równie  za pomoc   pomiaru z dok adno ci  do 5 mm.
5.5 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachówkowej
Nale y przeprowadza  wzrokowo, badaj c od strony poddasza, czy zosta y zachowane wymagania okre lone w ST.
Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i
przeciekanie wody sprawdzi  szczelno  pokrycia. Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po
ulewnym deszczu, nale y wybrane miejsca poddawa  przez 10 min dzia ania strumienia wody, powoduj cego
sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie zatrzymuj si  na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworz c zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób
umo liwiaj cy ich odszukacie po wyschni cia pokrycia.
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5.6 Sprawdzenie prawid owo ci pokrycie kalenic
 Nale y przeprowadza  wzrokowo i za pomoc  pomiaru.  Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdza  przez,
przy enie aty d ugo ci 3 m i pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5 mm.
5.7 Ocena wyników bada .
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nale y uzna  za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo ca
odbieranych robót, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cze  uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy. W
razie uznania ca ci lub cz ci robót za niezgodne z wymaganiami normy, nale y komisyjnie ustali , czy ca kowicie
lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy dokona  poprawek w celu doprowadzania do zgodno ci robót z wymaganiami
no ny i przedstawi  je do ponownego odbiór u, którego wynik jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH
Sposób obmiaru robót dekarskich podaje katalog KNR
Jednostk  obmiarow  robót jest:
—   dla robót - Krycie dachu pap  – m2   pokrytej powierzchni dachu,
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ka dego przekracza
0,50 m2.

7.  PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w
umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni deskowania, stemplowania wed ug ceny
jednostkowej, która obejmuje:

aci si  za ustalon  ilo  m2  krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- przygotowanie lepiku,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,
-   pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-B-02361:1999
Pochylenia po aci dachowych.
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21. B-11   Obróbki blacharskie

B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Kategoria robót - Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystaj cych ponad dach budynku:

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana

aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,60 mm,
obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstw
pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce.
Blacha ocynkowana wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.3 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane.
1.4 Listwy uszczelniaj ce
Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy ocynkowane uszczelniaj ce.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko nawisu nie mo e
przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na jako
robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego.
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4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
-    pochylenie p aszczyzny po aci dachowych powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,
-    równo  powierzchni powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  deskowania a at  kontroln  o

ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku
równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
-   równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na co najmniej 3
krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
-   w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by  usztywnione
kraw dzie zewn trzne.
4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,55 mm mo na wykonywa  o ka dej
porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.
4.3 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza
25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by  dostosowane do wielko ci odwadnianych
powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za  do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm  powinny by :

a)  wykonane z elementów prefabrykowanych,
b) czone w z czach poziomych na klej,

c) do spadku.
d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm  powinny by :
a)  wykonane z elementów prefabrykowanych,
b) czone na klej,
c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

    d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej lub z PCV na
boko  kielicha.

4.4 Listwy uszczelniaj ce
Listwy uszczelniaj ce nale y zamocowa  do cian przewodów wentylacyjnych oraz ogniomurów za pomoc

czników rozporowych ocynkowanych. Rozstaw czników co 30 cm.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, azów itp.
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien.
Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog  by
montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.
5.3 Odbiór listew
Odbiór listew polega na :

sprawdzeniu poziomego u enia listew,
sprawdzeniu rozstawu zamocowa ,
sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.

Dopuszczalne odchy ki nie powinny by  wi ksze ni  1 mm na d ugo ci najd szego boku przewodu.
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5.4 Zako czenie odbioru
Odbioru obróbek blacharskich potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH
6.1. Jednostk  obmiarow  robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych. Dla pokry  (deskowania) z blachy trapezowej obmiar robót nale y wykona  w m2 powierzchni

enia.
6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Pokrycie dachu blach

aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbek która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie obróbek blacharskich dachu blach  p ask  powlekan cznie z przygotowaniem apek i abek oraz

obrobienie kominów, kalenic, koszy, naro ników cznie z uszczelnieniem,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.
7.2. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.
7.3. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-B-02361:1999
Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999
Rynny i rury dachowe i elementy wyposa enia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — cz  C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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22. B-12   Termomodernizacja cian i stropodachu

B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne                      kod  CPV  45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych maj  zastosowanie
przy zabezpieczaniu budynku przed utrat  ciep a, a jednocze nie stanowi  warstw  izolacji akustycznej.
- B 16.01.00 Ocieplenie cian zewn trznych i stropodach

1.   MATERIA Y
1.1 P yty styropianowe.

yty s  formowane ze wst pnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasn ce, G-T — samogasn ce i twarde.
Wymiary p yt:   d ugo : 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szeroko : 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, grubo : 20-500
mm (co 10 mm). Ci ar obj to ciowy: 16-20, 21-30,  31-40 kG/m3. Wspó czynnik  przewodno ci  cieplnej: . = 0,040
kcal/mh°C.  Opakowania stanowi  ramy z listew drewnianych (gór  i do em) ci gni te drutem. W jednym
opakowaniu mo e by  0,5-3,6 m3.
Przechowywanie z dala od róde  ognia.
Oba rodzaje styropianu maj  bardzo dobre w ciwo ci termoizolacyjne, s  lekkie, niewra liwe na wilgo
ani na grzyby, ale mog  by  stosowane tylko do temperatury 80°C, powy ej tej temperatury zaczynaj
powoli mi kn  i traci  swoje w ciwo ci.
Styropian jest wra liwy równie  na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajduj ce si  w zimnych
lepikach i klejach (np. w Butaprenie).
Poniewa  materia  jest palny i wra liwy na temperatur , powinien by  odpowiednio chroniony podczas
przewozu i sk adowania.
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.
Jako warstwy izolacyjne dla pod ogi na gruncie przyj to styropian styropianu EPS 100 gr 12 cm
( =0.031 W/mK)
Jako warstwy izolacyjne dla cian fundamentowych przyj to styropian styropianu EPS70-040 gr. 12cm
Dla stropu przyj to izolacj  ze styropianu gr. 7 cm gr.
Dla cian zewn trznych przyj to izolacj  ze styropianu gr. 15 cm.
1.2 P yty styropianowe.

yty do izolacji termicznej maj ce stanowi  pod e pod pokrycie papowe powinny posiada  odpowiedni
wytrzyma  i sztywno  zapewniaj  przeniesienie obci  zewn trznych wyst puj cych w czasie u ytkowania
dachu oraz obci  spowodowanych pracami dekarskimi.
Wymagania te mog  spe ni :
- p yty styropianowe,
- p yty warstwowe ze styropianu oklejonego pap ,
- p yty z we ny mineralnej twardej dopuszczone pod bezpo rednie krycie pap ,
- p yty izolacyjne innego rodzaju dopuszczone do bezpo redniego krycia pap .
Przed rozpocz ciem uk adania p yt nale y sprawdzi  prawid owo  spadków dachu oraz wykona  wszystkie prace
poprzedzaj ce, takie jak: monta wietlików, wywietrzników, masztów oraz innych elementów ponaddachowych.
Pod e z p yt termoizolacyjnych musi by  zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezw oczne u enie na nim
co najmniej jednej warstwy papy.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.
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3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Przewóz i przechowywanie styropianu powinny odbywa  si  w ca kowicie suchych warunkach.
Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie z projektem i ustali  kolejno  i
sposób wykonywania robót izolacyjnych.
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki
Na podk adzie posadzki nale y :

 warstw  izolacji z p yt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów dla styropianu
Pod izolacje posadzki– nie stosuje si  wymaga .

6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca si  powierzchnie
wi ksze od 1,0 m2.
Ocieplenie o cie y oblicza si  w m2 jako iloczyn wysoko ci w wietle kraw dzi o cie y i ich szeroko ci. Ochronne
naro niki aluminiowe oblicz si  w [m].
6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Izolacje termorenowacyjne

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-67/B-23100

We na mineralna
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z pó niejszymi zmianami).



str. 76

23. B-14  Roboty w zakresie zag szczenia pod a

B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.11

Kategoria robót - Profilowanie i zag szczenie pod a                     kod  CPV  45111200-0
                                                                                                                 kod  CPV  45111230-9

1.   WST P
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z profilowaniem i zag szczeniem pod a gruntowego.
1.2.  Zakres stosowania
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót zwi zanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót obj tych SST
Zakres robót obejmuje :
Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodno  z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2.    MATERIA Y
Nie wyst puj

3.   SPRZ T
Rodzaj sprz tu nale y dostosowa  do rodzaju gruntu.
Sprz t u yty do wykonania koryta musi by  zaakceptowany przez In yniera.

4. TRANSPORT
Wybór rodków transportowych nale y do Wykonawcy. Musz  one zapewni  bezpieczny za adunek, transport i
roz adunek sprz tu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Koryto nale y wykona  na d ugo ci 6,0 m w prawo i w lewo od zako czenia p yt przej ciowych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany.
5.1. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki nale y ustawi  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi lub w inny sposób zaakceptowany
przez In yniera.
Roboty mo na wykona  równie  r cznie bez u ycia sprz tu po akceptacji In yniera.
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze . Po
oczyszczeniu pod a nale y sprawdzi  czy istniej ce rz dne terenu s  zgodne z Projektem. Zaleca si , aby rz dne
terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a, bezpo redni po
wyprofilowaniu nale y przyst pi  do zag szczenia pod a. Wska nik zag szczenia winien wynosi  ID= 0,97.
Je eli po wykonaniu powy szych robót nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do
uk adania warstw podbudowy, to powinien zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez
roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli przygotowane pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przy-
st pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:

szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+10 cm i-5 cm,
nierówno ci pod ne koryta nie mog  przekracza  20 mm,
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spadki winny by  zgodne z dokumentacj  Projektow  z tolerancj  +/- 0,5 %,
ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  +1cm, -2 cm,

 w planie nie mo e by  przesuni ta o +/- 5 cm,
wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wg PN-B-06714-17[2],
wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinny by  na-
prawione przez spulchnienie do g boko ci 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego ma-
teria u bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.
Obmiar polega na   okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci wbudowanych
materia ów.
Obmiar robót obejmuje roboty obj te umow  oraz dodatkowe i nieprzewidziane,  których potrzeb  wykonania
uzgodniono z In ynierem Budowy.

8.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.9. Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych
nale y potwierdzi  ich odbiór wpisem do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin  wykonania robót poprawkowych, zakres i
wielko  potr ce  za obni on  jako  lub poleci ponowne wykonanie robót.

9.    PODSTAWA P ATNO CI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta,
zag szczenie,
utrzymanie pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada ,
uprz tni cie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. .
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24. B-15  Roboty w zakresie warstw ods czaj cych

B-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.11

Kategoria robót - Warstwa ods czaj ca                     kod  CPV  45111200-0

1.    WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonywania i odbioru warstwy ods czaj cej z piasku przy
utwardzaniu nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstwy
ods czaj cej stanowi cej cz  podbudowy pomocniczej.

2. MATERIA Y
2.1. Rodzaje materia ów
Materia em zastosowanym przy wykonywaniu warstwy ods czaj cej jest:
-   piasek
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.2. Sk adowanie materia ów
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane bezpo-
rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót

powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo-
ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

-   równiarek,
-   walców statycznych,
-   p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w „Wymagania ogólne" oraz w   ST 15 „Profilowanie i
zag szczanie pod a".
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.
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5.2. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej za-

szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami
pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku
jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni. W
miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by  zag szczana p ytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y okre la
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub odcinaj , uniemo liwia
przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na
metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. Wilgotno
kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej
warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y
osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci
optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .
5.3. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by  utrzymy-
wane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej war-
stwy nawierzchni. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy ods -
czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 1 0 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 1 0 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *' 1 0 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 1 00 m dla
pozosta ych dróg
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7 Grubo  warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej
dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400
m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 Zag szczenie,      wilgotno
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ów-
nych uków poziomych.
6.2.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm  BN-
68/8931-04[7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow  z tolerancj  ± 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1
cm i -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub o wi cej ni  ± 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj + 1 cm, -2 cm. Je eli
warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn  grubo
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy przez
spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w a-
ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia,
to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-
02 [6], nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2], Wilgotno  kruszywa
powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.
6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6.3,
powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag sz-
czone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ods czaj cej

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej obejmuje:
-   prace pomiarowe,
-   dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o
    grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
-   wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
-   zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
-   przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
     technicznej,
-   utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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25. E-1 Roboty elektryczne

E-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.35

Kategoria robót - Instalacje elektryczne      kod  CPV  45350000-0

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych.
Zakres stosowania
Instalacja elektryczna – demonta  istniej cych instalacji z armatur  i urz dzeniami oraz monta  nowej instalacji
wyposa onej w now  armatur  i urz dzenia odbiorcze,
Terminologia
Aprobata techniczna - dokument dotycz cy wyrobu, stwierdzaj cy jego przydatno  do okre lonego zakresu
stosowania, w szczególno ci zawieraj cy ustalenia techniczne odnosz ce si  do wymaga  podstawowych, jakie ma
spe ni  wyrób oraz okre laj cy metody bada  potwierdzaj cych te wymagania.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj , potwierdzaj cy, e wyrób i
proces jego wytwarzania s  zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.
Cz  czynna - przewód lub cz  przewodz ca urz dzenia lub instalacji elektrycznej, która mo e znale  si  pod
napi ciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pe ni funkcji przewodu ochronnego.
Cz ci  czynn  jest przewód neutralny N, natomiast nie jest ni  przewód ochronny PE ani ochronnoneutralny PEN.
Cz ci jednocze nie dost pne - przewody lub cz ci przewodz ce urz dzenia, które mog  by  dotkni te
jednocze nie przez cz owieka lub zwierz . S  nimi cz ci czynne przewodz ce dost pne i obce, przewody
ochronne i uziomy.
Cz  przewodz ca dost pna - cz  przewodz ca instalacji elektrycznej, dost pna dla dotyku palcem
probierczym wed ug PN/E-08507, która mo e zosta  dotkni ta, i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie
znajduje si  pod napi ciem, lecz mo e znale  si  pod napi ciem w wyniku uszkodzenia.
Cz  przewodz ca obca - cz  przewodz ca nie b ca cz ci  urz dzenia ani instalacji elektrycznej, która
mo e znale  si  pod okre lonym potencja em (zwykle pod potencja em ziemi). Zalicza si  do nich metalowe
konstrukcje, ruroci gi przewodz ce, pod ogi i ciany.
Deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela stwierdzaj ce na jego
wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okre lon  norm .
Dokument normalizacyjny - dokument ustalaj cy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnosz ce si  do ró nych
rodzajów dzia alno ci lub ich wyników, nie b cy aktem prawnym; podstawowym dokumentem normalizacyjnym
jest norma.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robót.
Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwóch kszta towników pod nych (pod nie), po czonych z sob
kszta townikami poprzecznymi (szczeblami), s ca do wykonania prostego odcinka trasy.
Dyrektywy nowego podej cia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale
Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podej cia do harmonizacji technicznej oraz
normalizacji.

ówna szyna (zacisk) uziemiaj ca - szyna (zacisk) przeznaczona do przy czania do uziomów przewodów
ochronnych, w tym przewodów po cze  wyrównawczych oraz przewodów uziemie  funkcjonalnych (roboczych),
je li one wyst puj
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespó  wspó pracuj cych ze sob  elementów elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okre lonych celów.
Instalacja elektryczna - zespó  odpowiednio po czonych przewodów i kabli wraz ze sprz tem i osprz tem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocuj cymi i izolacyjnymi), a tak e urz dzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesy u, rozdzia u, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej.
Instalacje si owe - instalacje elektryczne zasilaj ce odbiorniki o du ych mocach znamionowych, np. silniki
elektryczne, kuchenki elektryczne, urz dzenia ogrzewcze, przep ywowe podgrzewacze wody.
Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany mi dzy instalacjami nie po czonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.
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Izolacja podstawowa - izolacja cz ci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwpora eniowej przed
dotykiem bezpo rednim (ochrona podstawowa).
Izolacja podwójna - izolacja sk adaj ca si  z izolacji podstawowej oraz niezale nej od niej izolacji dodatkowej.
Kana  kablowy - element s cy do uk adania przewodów izolowanych. Kana  mo e mie  dwie lub trzy komory,
oddzielone od siebie przegrod  sta  lub przegrod  mocowan  do przygotowanych uchwytów. Kana  jest uk adany
w wylewce betonowej pod ogi (kana  pod ogowy). Dost p do niego jest zapewniony przez skrzynki pod ogowe.

t ochronny zwodu pionowego - k t wyznaczony przez o  zwodu i powierzchni  ograniczaj  stref  ochronn .
t ochronny zwodu poziomego - k t mi dzy p aszczyzn  pionow  przechodz  przez zwód a powierzchni

ograniczaj  stref  ochronn .
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie cech budowy urz dzenia elektrycznego, okre laj ce mo liwo ci obj cia
go ochron  przed dotykiem po rednim (ochron  przy uszkodzeniu).
Napi cie bardzo niskie (ELV) - napi cie przemienne sinusoidalne o warto ci skutecznej nie przekraczaj cej 50 V
lub napi cie sta e o pomijalnym t tnieniu o warto ci redniej nie przekraczaj cej 120 V.
Norma - dokument przyj ty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowa nion  jednostk  organizacyjn ,
ustalaj cy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnosz ce si  do
ró nych rodzajów dzia alno ci lub ich wyników i zmierzaj cy do uzyskania optymalnego stopnia uporz dkowania w
okre lonym zakresie.
Normy zharmonizowane - normy krajowe przenosz ce europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez
europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisj  Europejsk , których
numery opublikowano w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich.
Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodu - maksymalna warto  pr du, który mo e p yn  d ugotrwale
przez przewód w okre lonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu.
Obci enie instalacji elektrycznej w budynku - stan pracy instalacji, w którym odbiorniki energii elektrycznej w
poszczególnych obwodach instalacji s  w czone i pobieraj  energi . Rozró nia si  obci enie instalacji pr dem
lub moc .
Obwody administracyjne - grupa odbiorów (obwodów) s ca ogó owi mieszka ców danego budynku. Do
obwodów administracyjnych zalicza si : obwody o wietlenia klatek schodowych, innych pomieszcze
technicznych, obwody zasilania maszynowni d wigów, hydroforni, w ów cieplnych itp.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów instalacji elektrycznej odpowiednio po czonych z sob
przewodami elektrycznymi i po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii oraz chronionych przed przet eniami
wspólnym zabezpieczeniem. Sk ada si  z przewodów b cych pod napi ciem, przewodów ochronnych oraz
zwi zanych z nimi urz dze  rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposa eniem dodatkowym.
Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwód, do którego bezpo rednio
przy czone s  odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni  mo liwo  zasilania
wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i
bezpieczny.
Ochrona wewn trzna - zespó rodków do ochrony wn trza obiektu budowlanego przed skutkami rozp ywu pr du
piorunowego w urz dzeniu piorunochronnym.
Ochrona zewn trzna - zespó rodków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpo rednim uderzeniem piorunu.
Odbiór cz ciowy - odbiór cz ci obiektu, instalacji lub robót, stanowi cy etapow  ca . Do niego zalicza si
równie  odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone s  do zakrycia. Jako odbiór
cz ciowy traktuje si  równie  odbiór robót zlecony jednemu spo ród wykonawców (podwykonawcy).
Odbiór ko cowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego nast puje
sprawdzenie zgodno ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami. Podczas odbioru ko cowego dokonuje si  sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym
elektrycznych), szczególnie pod k tem ich prawid owego i bezpiecznego dzia ania.
Odbiór mi dzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jako ci mi dzy kolejnymi fazami (etapami) procesu
technologicznego wykonywania robót.
Ogranicznik przepi - urz dzenie s ce do ograniczenia warto ci szczytowej przepi  udarowych pochodzenia
atmosferycznego lub czeniowego.
Oprzewodowanie - zespó  sk adaj cy si  z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub przewodów szynowych oraz
elementów mocuj cych, a tak e, w razie potrzeby, os on przewodów (kabli) lub przewodów szynowych.

wietlenie awaryjne - o wietlenie elektryczne, samoczynnie w czaj ce si  w przypadku wyst pienia przerwy
w zasilaniu podstawowym, maj ce na celu zapewnienie dostatecznej widoczno ci \N pomieszczeniach (o wietlenie
bezpiecze stwa) oraz umo liwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o wietlenie ewakuacyjne); o wietlenie
awaryjne jest zasilane z awaryjnych róde  zasilania poprzez niezale ne obwody o wietleniowe lub cz
obwodów o wietlenia podstawowego.
Po czenie wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych i cz ci przewodz cych
obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencja ów.
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Pr d ró nicowy - pr d o warto ci chwilowej równej sumie algebraicznej warto ci chwilowej pr dów p yn cych
we wszystkich przewodach czynnych w okre lonym miejscu sieci lub instalacji elektrycznej.
Pr d zwarciowy - pr d przet eniowy powsta y w wyniku po czenia z sob  -bezpo rednio lub przez impedancj  o
pomijalnie ma ej warto ci - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej maj  ró ne
potencja y.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi - przestrzenie, w otoczeniu których znajduj  si

ównie metalowe lub przewodz ce cz ci i wewn trz których dotkni cie powierzchni  cia a otaczaj cych
elementów przewodz cych jest prawdopodobne, a mo liwo  przerwania ograniczona. Do przestrzeni tych w budynku
mieszkalnym nale : pomieszczenia pralni, hydroforni, kot owni, kana ów rewizyjnych lub w ów cieplnych.
Przewód odprowadzaj cy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) cz cy zwód z przewodem uziemiaj cym
lub z uziomem fundamentowym.
Przewód uziemiaj cy - przewód ochronny cz cy g ówn  szyn  (zacisk) uziemiaj  z uziomem.
Przy cze - odcinek linii elektrycznej cz cy zewn trzn  sie  zasilaj  ze z czem.
Rezystancja uziemienia - rezystancja mi dzy uziomem a ziemi  odniesienia.
Rozdzielnica g ówna budynku - zespó  odpowiednio dobranej i po czonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, czeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, s cy do zasilania i
zabezpieczenia wewn trznych linii zasilaj cych oraz obwodów administracyjnych.
Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposa ony w odpowiedni  aparatur  (rozdzielcz ,
zabezpieczeniow , czeniow , pomiarowo-kontroln ), s cy do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych
budynku. Tablice obwodowe s  przewa nie instalowane w pobli u odbiorników przez nie zasilanych.
Rozdzielnica (tablica) pi trowa - blok funkcjonalny wyposa ony w odpowiedni  aparatur  (rozdzielcz ,
zabezpieczeniow , czeniow , pomiarowo-kontroln ), s cy do doprowadzenia energii elektrycznej do wi cej
ni  jednego mieszkania, w obr bie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Tablica pi trowa s y równie  do doprowadzenia innych instalacji do mieszka  -np. telefonicznych,
domofonowych itp.
Skrzynka pod ogowa - element montowany w kanale podpod ogow7ym. spe niaj cy w; ci gu funkcj  przelotow  lub
rozga , a tak e s cy do umieszczania w nim skrzynki monta owej. Skrzynka pod ogowa mo e by  tak e
mocowana w górnej powierzchni pod ogi, montowanej na podporach, pod któr  uk ada si  przewody
instalacji elektrycznej.
Specyfikacja techniczna - dokument okre laj cy cechy, które powinien mie  wyrób lub proces jego wytwarzania
w zakresie jako ci, parametrów technicznych, bezpiecze stwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa,
symboli, bada  i metodologii bada , opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.
Stacja elektroenergetyczna - zespól urz dze  znajduj cych si  we wspólnym pomieszczeniu lub innym miejscu
niedost pnym dla osób postronnych - przeznaczony do przetwarzania, a tak e do przetwarzania i rozdzia u energii
elektrycznej.
Stopie  ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudow  przed dotykiem cz ci
czynnych i poruszaj cych si  mechanizmów, przed dostaniem si  cia  sta ych i wnikaniem wody.
Szczegó owe wymagania - wymagania, które powinien spe nia  wyrób wprowadzany do obrotu, okre lone w

specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych ni  dyrektywy nowego podej cia.
Transformator bezpiecze stwa - transformator ochronny o napi ciu wtórnym nie wy szym od napi cia bardzo
niskiego w normalnych warunkach pracy.
Transformator ochronny - transformator zapewniaj cy niezawodne oddzielnie elektryczne obwodu wtórnego od
obwodu pierwotnego.
Transformator separacyjny - transformator ochronny o napi ciu wtórnym wy szym od napi cia bardzo niskiego w
normalnych warunkach pracy.
Urz dzenia elektryczne - wszystkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do celów takich,
jak wytwarzanie, przekszta canie, przesy anie, rozdzia  lub wykorzystywanie energii elektrycznej. S  nimi np.
maszyny, transformatory, aparaty, przyrz dy pomiarowe, urz dzenia zabezpieczaj ce, oprzewodowanie, odbiorniki.
Urz dzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urz dzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorunów. Sk ada si  ono z zewn trznego i wewn trznego urz dzenia piorunochronnego.
Urz dzenie r czne - urz dzenie przeno ne przeznaczone do trzymania w r ce podczas jego u ytkowania, przy
czym silnik (je eli jest) stanowi integraln  cz  tego urz dzenia.
Urz dzenie sta e - urz dzenie nieruchome przymocowane do pod a lub dowolnej innej konstrukcji sta ej.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z
nim po czenia elektrycznego.
Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub awy fundamentowej ze zbrojeniem przystosowanym
do po czenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami odprowadzaj cymi i z przewodem uziemiaj cym.
Uziom fundamentowy sztuczny - uziom w postaci ta my lub pr ta w otulinie betonowej.
Uziom naturalny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów metalowych umieszczanych
w gruncie, w innym celu ni  uziemienie.
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Uziom otokowy - uziom poziomy u ony wokó  chronionego obiektu.
Uziom pionowy - uziom zag biony swym najwi kszym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi.
Uziom poziomy - uziom w postaci ta my lub drutu u ony poziomo w ziemi.
Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów metalowych umieszczanych
w gruncie w celu uziemienia.
Wewn trzna linia zasilaj ca (wiz) - cz  obwodu elektrycznego, która wraz z odga zieniami stanowi uk ad
zasilaj cy w energi  elektryczn  poszczególne instalacje odbiorcze. Wiz s  prowadzone w budynkach
wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z rozdzielnicy g ównej do rozdzielnic (tablic) pi trowych (obwodowych).
Wewn trzne urz dzenie piorunochronne - zespól dodatkowych rodków uzupe niaj cych zewn trzne urz dzenie
piorunochronne, pozwalaj cych na zredukowanie elektromagnetycznych efektów pr du piorunowego wewn trz
chronionej przestrzeni.
Zacisk probierczy - roz czanie po czenie rubowe przewodu odprowadzaj cego z przewodem uziemiaj cym w
celu umo liwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ci ci galwanicznej cz ci nadziemnej.
Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spe nia  wyrób wprowadzany do obrotu, okre lone w
dyrektywach nowego podej cia.
Zewn trzne urz dzenie piorunochronne - urz dzenie sk adaj ce si  z systemu zwodów, przewodów
odprowadzaj cych i uziemie .
Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w g bi ziemi, którego potencja  nie zmienia si  pod
wp ywem pr du sp ywaj cego z rozpatrywanego uziomu lub uziomów.

cze instalacji elektrycznej - urz dzenie elektryczne, w którym nast puje po czenie elektryczne wspólnej sieci
rozdzielczej z instalacj  elektryczn  odbiorcy.
Zwód - cz  urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpo redniego przyjmowania wy adowa
atmosferycznych.
Zwód naturalny - zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub elbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celu ni  przyjmowanie wy adowali atmosferycznych.

1.MATERIA Y
1.1. Wymagania formalne
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach u yteczno ci publicznej nale y stosowa  przewody, kable,
sprz t, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla  których producent:
dokona  oceny zgodno ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny
zgodno ci,
wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotycz ce wymaga
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn
(IEC), normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzy narodowej Komisji ds.
Przepisów Dotycz cych Zatwierdzania Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Wprowadzono tak e wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okre lonych. Oznacza to, e wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty na znak bezpiecze stwa, certyfikaty i deklaracje zgodno ci z norm  lub aprobat  techniczn ,
zachowuj  wa no  do dnia okre lonego w tych dokumenta

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy samowy adowczy o adowno ci 0,90 ton.
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4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH YTECZNO CI
PUBLICZNEJ
4.1. Wymagania ogólne
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz  wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wn trzowych o napi ciu do 1 kV w budynkach u yteczno ci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.
Do wykonania instalacji elektrycznych nale y u ywa  przewodów, kabli, sprz tu, osprz tu oraz aparatury i urz dze
posiadaj cych znak bezpiecze stwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie urz dzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ci gi instalacyjne powinny by  tak zainstalowane,
aby mo liwe by o ich swobodne funkcjonowanie oraz dost p w czasie przegl dów i konserwacji.
Instalacje elektryczne powinny by  tak wykonane, aby zapewnia y ci  dostaw  energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb u ytkowników.
Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czenie odbiorów
jednofazowych.
Trzeba umo liwi  ca kowit  wymian  instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.
Nale y zapewni  bezkolizyjno  instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy przewodów nale y wykonywa  w liniach prostych, równoleg ych do kraw dzi cian i stropów.
Obwody elektryczne wewn trznych linii zasilaj cych nale y prowadzi  w budynku poza obr bem pomieszcze
przebywania osób, w wydzielonych kana ach lub szybach instalacyjnych.
Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urz dzenia nale y prowadzi  w obr bie tego samego
pomieszczenia.
W instalacjach odbiorczych nale y stosowa  odr bne obwody elektryczne do:

wietlenia ogólnego,
wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpiecze stwa),
wietlenia przeszkodowego,

gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
sieci teleinformatycznych,
gniazd wtyczkowych pojedynczych urz dze  o mocy wi kszej ni  2 kW.
Tablice z aparatami zabezpieczaj cymi nale y ustawia  w taki sposób, aby zapewni atw  obs ug  i
zabezpieczenie przed dost pem niepowo anych osób.
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni  niezb dn  wytrzyma  na
wyci ganie wtyczki z gniazda. Zaleca si  instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoc
wkr tów.
W ka dym pomieszczeniu nale y zainstalowa  odpowiedni  liczb  gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia
funkcjonalno ci instalacji, tak aby nie by o potrzebne stosowanie przed aczy itp.
Gniazda wtyczkowe i czniki o wietlenia nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem
pomieszczenia.
W azienkach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem stref ochronnych.
Po enie za cz/wy cz czników o wietlenia nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o ono
jednakowe, przy czym za czanie o wietlenia powinno nast powa  po wci ni ciu górnej cz ci cznika
ko yskowego
Nale y instalowa  w ka dym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wy cznie ze stykiem ochronnym.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim po eniu, aby styk ten
wyst powa  u góry.
Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nale y pod czy  w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodzi  do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku .

Nie zaleca si  stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie mo e
by  realizowany jednakowy uk ad biegunów wzgl dem styku ochronnego PE, tak jak podano powy ej.
Pomieszczenia powinny by  wyposa one w wypusty o wietleniowe, a liczba wypustów i ich rozmieszczenie
zapewnia  prawid owe o wietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mie  wyprowadzony przewód
ochronny PE.
Instalacje elektryczne nale y wykonywa  przewodami o ach miedzianych.
Nale y sprawdzi , czy parametry zaprojektowanych zabezpiecze  i rodków ochrony przeciwpora eniowej s  zgodne
z aktualnymi przepisami i normami.
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Nale y sprawdzi , czy rodki ochrony przed przepi ciami s  zgodne z aktualnymi przepisami i normami. Instalacje
elektryczne nale y wykona  i zabezpieczy  w taki sposób, aby nie by y ród em po arów w budynku, ani nie
powodowa y rozprzestrzeniania si  ognia.
Instalacja powinna zapewnia  ochron rodowiska przed ska eniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drga ,
ha asu oraz oddzia ywaniem pola elektromagnetycznego.
Instalacje elektryczne nie mog  by ród em zak óce  elektromagnetycznych (EMI).
4.2. Urz dzenia zasilaj ce budynki u yteczno ci publicznej w energi  elektryczn
Wymagania ogólne dotycz ce zasilania budynków
Uk ad zasilania i rozdzia u energii elektrycznej w budynku powinien zapewnia :
odpowiednie parametry dostarczanej energii,
przyj te wymagania u ytkowe,
dogodny monta ,
dogodn  eksploatacj  instalacji elektrycznych i urz dze  rozdzielczych.
Budynki u yteczno ci publicznej nale y zasila  z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej niskiego napi cia. Du e
budynki nale y zasila  z odr bnej stacji transformatorowej.
W wi kszo ci budynków u yteczno ci publicznej zasilanie podstawowe nale y  rezerwowa .
W obiekcie nale y stosowa  jedno przy cze na ca y budynek, niezale nie od rodzaju zabudowy (zwarta czy
rozcz onkowana).

cze kablowe nale y instalowa  na zewn trz budynku, w miar  mo liwo ci w pobli u g ównego wej cia.
Wszystkie budynki powinny by  wyposa one w nast puj ce urz dzenia elektryczne:

cze kablowe lub napowietrzne,
przeciwpo arowy wy cznik pr du (dla budynków o kubaturze powy ej 1000 m3 lub zawieraj cych strefy zagro one
wybuchem),
rozdzielnic  g ówn  budynku,
rozdzielnice obwodowe,
rozdzielnice: hydroforni, w a cieplnego, wentylatorni, pompy po arowej, zasilania maszynowni d wigu
(je eli w budynku s  d wigi osobowe i towarowe).
Budynki u yteczno ci publicznej powinny mie  niezawodne uk ady zasilania.
Budynki u yteczno ci publicznej, w których zanik napi cia w sieci zasilaj cej mo e spowodowa  zagro enie
ycia lub zdrowia ludzi, mienia i rodowiska, nale y zasila  z co najmniej dwóch niezale nych róde  energii

elektrycznej. Budynki takie powinny mie  zasilanie rezerwowe (za czane samoczynnie - SZR). W budynkach
wysoko ciowych jednym ze róde  powinien by  zespó  pr dotwórczy.
9. Rezerwowym ród em zasilania mo e by  zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod warunkiem, e jest ono
niezale ne od zasilania podstawowego i e zak ócenia zasilania podstawowego nie b  mia y wp ywu na
funkcjonowanie zasilania rezerwowego.
Niektóre odbiorniki, np. o wietlenie awaryjne, wymagaj  zastosowania ca kowicie niezale nego od sieci
elektroenergetycznej ród a zasilania w postaci zespo u pr dotwórczego lub baterii akumulatorów.
W budynkach, w których istnieje grupa odbiorników wra liwych na przerwy w zasilaniu, musz  by  stosowane
odpowiednio dobrane urz dzenia typu UPS.
Odbiory wewn trz budynków nale y przy cza  do sieci za po rednictwem:
rozdzielnic tablicowych izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dost pnych, je eli pr d znamionowy tych
rozdzielnic nie przekracza 100 A lub
rozdzielnic szafowych o pr dzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych pomieszczeniach.
4.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach
Instalacje uk adane pionowo (g ówna linia zasilaj ca, wewn trzne linie zasilaj ce) zaleca si  prowadzi  grupowo z
zastosowaniem poni szych rozwi za :
Prowadzenie ci gów uk adanych w kana ach wykonanych w cianach dzia owych (w przypadku ich odpowiedniej
grubo ci) - kana y zamykane s  drzwiczkami stalowymi.
Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w cianach dzia owych -drzwiczki tych zestawów winny
by  zlicowane ze cian  korytarzow  lub klatki schodowej. Wyposa enie zestawu ma by  dostosowane do potrzeb
budynku, a wysoko  zestawu do wysoko ci kondygnacji.
Prowadzenie instalacji w kana ach umieszczonych w cianach dzia owych - szkielet kana u nale y wykona  ze stali
kszta towej, a obudow  z blachy stalowej lub p yt STG. Kana y zamykane s  drzwiczkami stalowymi dost pnymi od
strony korytarza, zlicowanymi z powierzchni ciany. Korzystnym rozwi zaniem jest usytuowanie tych kana ów
jako przylegaj cych do kana ów wentylacyjnych i tworz cych z nimi wspólny blok.
W przypadku budynków szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca si  wykorzystanie cian monolitycznych
usztywniaj cych do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych zatapianych.
We wszystkich wymienionych rozwi zaniach za regu  uwa a si  umieszczanie rozdzielnic (tablic rozdzielczych) w
kana ach.
Zaleca si  stosowanie rozwi za  w wykonaniu ma ogabarytowym o szeroko ci 250 mm.
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Instalacje uk adane poziomo nale y prowadzi  przede wszystkim w stropie,stosuj c rury z tworzyw sztucznych
zatapiane w stropie mi dzy warstwami zbrojenia.
Instalacje te prowadzi  mo na równie  na tynku, stosuj c tradycyjne rozwi zania natynkowe oraz maskuj c je przy
pomocy os on.
Je eli istniej  takie mo liwo ci, nale y stosowa  rozwi zania jak dla budynków o konstrukcjach cianowych.
W przypadku podwieszonego sufitu instalacje mo na prowadzi  w przestrzeni mi dzy sufitem a stropem.
Poza tym rozwi zania te mo na stosowa  bez maskowania we wn trzach o ma ych wymaganiach estetycznych.
W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji nale y bra
pod uwag :
warunki ogólne, w jakich ma pracowa  instalacja,
poprawno  eksploatacji,
atwo  przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obci enia,

ekonomiczno  przyj tego rozwi zania.
W miar  mo liwo ci trzeba unika  prowadzenia instalacji w s upach stalowych, a je li jest taka konieczno  -
instalacj  ograniczy  do monta u cznika lub gniazda wtyczkowego.
4.3 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych
1. Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, a wilgotno
wzgl dna do 75%. S  to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W budownictwie u yteczno ci publicznej s
nimi (bez azienek):
biura,
szko y.
przedszkola,
hotele.
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nale y wykonywa :
przewodami jedno owymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,
przewodami wtynkowymi (typu YDYt),
przewodami jedno- i wielo owymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypod ogowych i na ciennych,
przewodami jedno- i wielo owymi (typu YDY) w kana ach instalacyjnych (sufitowych, ciennych,
podparapetowych),
przewodami jedno- i wielo owymi (typu YDY) w kana ach instalacyjnych (pod ogowych, podpod ogowych i
napod ogowych).
3. Nale y stosowa  sprz t instalacyjny w wykonaniu:
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym pod u,
podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
wtynkowym do instalacji wtynkowej.
W zale no ci od sposobu monta u nale y wykorzystywa czniki na cienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe,

cie nicowe.
W pomieszczeniach suchych nale y stosowa czniki w obudowie zwyk ej, otwartej.
W zale no ci od sposobu monta u trzeba wybiera  gniazda wtyczkowe na cienne, do wbudowania, wtynkowe,
tablicowe, o cie nicowe, przeno ne, sto owe, podpod ogowe.
Obudowy sprz tu, osprz tu, opraw o wietleniowych i urz dze  powinny zapewnia  ochron  o stopniu minimum
IP 2X.
Sprz t instalacyjny nale y mocowa  w puszkach za pomoc  „pazurków" lub po cze rubowych.
Nale y stosowa  osprz t znormalizowany (puszki instalacyjne sprz towe (j) 60, puszki rozga ne <j) 70, rury,

czki) wykonany z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych palenia.
Nale y stosowa  ochron  przed:
pora eniem pr dem elektrycznym,
pr dami przeci eniowymi i zwarciowymi,
skutkami oddzia ywania cieplnego,
obni eniem napi cia,
skutkami doziemie  w sieciach wysokiego napi cia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz przed przepi ciami
atmosferycznymi i czeniowymi wed ug zasad podanych w rozdziale 5.
4.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jedno owymi w rurach instalacyjnych
(os onowych)
Trasowanie
Trasowanie nale y wykona , uwzgl dniaj c konstrukcj  budynku oraz zapewniaj c bezkolizyjno  instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by  prosta i atwo dost pna do prawid owej konserwacji i remontów.
Trasa powinna przebiega  w liniach prostych, równoleg ych lub prostopad ych do cian i stropów.
Monta  konstrukcji wsporczych i uchwytów
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj
technologii (system), powinny by  zamocowane do pod a ( cian i stropów) w sposób trwa y.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzgl dnia  warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.
Przej cia przez ciany i stropy
Wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany i stropy musz  by  chronione przed
uszkodzeniami.
Przej cia nale y wykonywa  w przepustach rurowych (rurach os onowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodz ce przez pod ogi musz  by  chronione przed uszkodzeniami do
wysoko ci bezpiecznej. Jako os ony mo na stosowa  rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.
Kucie bruzd
Je li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale y to zrobi  w trakcie monta u instalacji.
Bruzdy nale y dostosowa  do rednicy rury z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ci tynku.
Przy uk adaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru dzie, szeroko  bruzdy powinna by  taka, aby odst py w wietle
mi dzy rurami wynosi y nie mniej ni  5 mm.
Rury zaleca si  uk ada  jednowarstwowo.
Zabronione jest kucie bruzd, przebi  i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich cianach dzia owych w sposób os abiaj cy ich konstrukcj .
Przy przej ciu z jednej strony ciany na drug  (lub ze ciany na strop) ca a rura powinna by  pokryta tynkiem.
Przej cia przez ciany nale y wykonywa  w taki sposób, aby rur  mo na by o wygina agodnymi ukami, o
promieniu nie mniejszym od warto ci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie  uku z rur  sztywnych

rednica znamionowa rury [mm]
18 21 22 28 37 47

Promie uku [mm]
190 190 250 250 350 450

Rury mog  by  uk adane w warstwach konstrukcyjnych pod ogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej
pod ogi, tak aby nie by y nara one na napr enia mechaniczne.
Uk adanie rur i osadzanie puszek
Rury nale y uk ada  i mocowa  w uprzednio wykonanych bruzdach.

uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszcze nie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s  w tablicy 10.

czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zosta  osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw  po otynkowaniu ciany
by a zrównana (zlicowana) z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci  wymagan  liczb  otworów do stosowanych do rednicy
wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien by  wprowadzony do rodka puszki na g boko  do 5 mm.
Wci ganie przewodów do rur
Do rur u onych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstw  tynku lub masy betonowej, nale y
wci gn  przewody przy u yciu odpowiednich na rz dzi (przyrz dów).
Przewody na ca ej d ugo ci wci gni cia do rury nie mog  mie  po cze .
Zabronione jest uk adanie rur wraz z wci gni tymi przewodami oraz wci ganie przewodów do
niezatynkowanych rur.
Przewody powinny by  u one swobodnie i nie powinny zosta  nara one na naci gi i dodatkowe
napr enia
4.5. Instalacje w tynku
Trasowanie
Trasowanie nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.5.2.
Mocowanie puszek
Puszki nale y osadza  na cianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwa y (np. za pomoc  ko ków
rozporowych).
Na cianach drewnianych puszki nale y mocowa  za pomoc  wkr tów do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu nale y przykry  pokrywami monta owymi.
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Uk adanie i mocowanie przewodów
3. Instalacje wtynkowe nale y wykonywa  przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si  stosowanie przewodów
wielo owych p askich.
Na pod u palnym mo na uk ada  przewody na warstwie zaprawy murarskiejo grubo ci co najmniej 5 mm,
oddzielaj cej przewód od pod a.

uki i zgi cia przewodów powinny by agodne.
Pod e do uk adania przewodów powinno by  g adkie.
Przewody nale y mocowa za pomoc  specjalnych uchwytów.
Do puszek nale y wprowadza  tylko te przewody, które wymagaj czenia w puszce; pozosta e przewody
nale y prowadzi  obok puszki.
Przed tynkowaniem ko ce przewodów nale y ukry  w puszce, a puszki zabezpieczy  przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie  grubo  co najmniej 5 mm.
Zabrania si  uk adania przewodów bezpo rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej pod ogi i w z czach p yt
betonowych bez stosowania os on w postaci rur.
4.6. Mocowanie sprz tu i osprz tu
Nale y stosowa  nast puj cy sprz t i osprz t instalacyjny:
rozga niki,
puszki instalacyjne,
wy czniki i prze czniki,

czniki o wietlenia,
gniazda wtyczkowe,
wtyczki do mocowania na sta e,
gniazda bezpiecznikowe,
skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
przyciski sterownicze.
Instalowanie gniazd wtyczkowych i czników w mieszkaniach powinno by  zgodne z technologi  wykonania instalacji
(systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

czniki o wietlenia nale y instalowa  na wysoko ci 1,4 m od pod ogi, przy drzwiach od strony klamki (odleg
cznika od otworu o cie nicy powinna wynosi  nie wi cej ni  20 cm).

Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nale y uwzgl dni  charakter i kszta t pomieszczenia oraz ustawienie
mebli. Zaleca si . aby:
•w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypod ogowych, sprz t by  instalowany bezpo rednio
obok listwy, z zachowaniem poni szych zasad:
w systemie listwowym trzeba stosowa  sprz t (gniazda i czniki) w wykonaniu natynkowym,
gniazda wtyczkowe nale y mocowa  tu  nad listwami u onymi w obr bie pod ogi, a czniki tu  przy listwach
prowadzonych po cianach,
gniazda wtyczkowe i czniki nale y mocowa  do pod a za po rednictwem ko ków rozporowych (na cianach
drewnianych za pomoc  wkr tów do drewna),
mocowanie bezpo rednie sprz tu i osprz tu niehermetycznego do pod y palnych nale y wykona  na podk adkach
blaszanych, znajduj cych si  co najmniej pod ca  powierzchni  danego sprz tu,
•w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii ni  listwowa, gniazda umieszcza si  na
wysoko ci 0,2 -s- 0,9 m nad pod og  (z wyj tkiem instalacji w kana ach pod ogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
si  w pod odze lub puszkach - kasetonach pod ogowych).
W pomieszczeniach suchych nale y stosowa  sprz t instalacyjny w wykonaniu zwyk ym, natomiast w
pomieszczeniach o zwi kszonym zagro eniu – sprz t w wykonaniu szczelnym.
Sprz t i osprz t nale y zamocowa  do pod a w sposób zapewniaj cy jego pewne, trwa e i bezpieczne osadzenie
(najcz ciej przez przykr cenie).

5. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
5.1.Warunki odbioru robót budowlanych niezb dnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku
Wykonawca robót budowlanych, niezb dnych do monta u instalacji elektrycznej, powinien zapozna  si  z konstrukcj
oraz technologi  wykonania budynku, a tak e stwierdzi  odpowiednie jego przygotowanie do prac
elektromonta owych.
Odbiór robót budowlanych, niezb dnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa si  przed przyst pieniem
do wykonywania robót elektrycznych.
Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych.
Szczegó owy zakres odbioru robót zale y od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.
Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezb dnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku
(lub jego cz ci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by  zgodny z ustaleniami zawartymi w
umowie o realizacj  inwestycji.
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Odbiór robót powinien zosta  udokumentowany protokó em.
Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowi zany dostarczy  wykonawcy plan instalacji i urz dze
podziemnych, znajduj cych si  na terenie robót lub z  pisemne o wiadczenie, e w danym obszarze nie ma
adnych instalacji i urz dze  podziemnych.

5.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej
5.2.1. Odbiór mi dzy operacyjny
Odbioru mi dzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju robót. W odbiorze mi dzyoperacyjnym mo e równie  uczestniczy  przedstawiciel generalnego wykonawcy
lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udzia  w komisji odbiorczej jest celowy.
Przy odbiorze mi dzyoperacyjnym nale y sprawdzi  zgodno  odbieranych robót z projektem technicznym i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach mi dzyoperacyjnych
nale y zwróci  szczególn  uwag  na jako  wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego
rodzaju robót.
3. Z ka dego przeprowadzonego odbioru mi dzy operacyjnego powinien by  sporz dzony protokó  podpisany
przez wszystkich cz onków komisji, zawieraj cy ocen  wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które nale y
wykona  przed podj ciem dalszych prac. Wyniki odbioru mi dzyoperacyjnego powinny zosta  wpisane do
dziennika budowy (robót).
5.2.2. Odbiór cz ciowy
Odbiorem cz ciowym mo e by  obj ta cz  obiektu, instalacji lub robót, stanowi ca etapow  ca . Jako odbiór
cz ciowy traktuje si  równie  odbiór dotycz cy ca okszta tu robót zleconych do wykonania jednemu spo ród
wykonawców (podwykonawcy). Odbiór cz ciowy ma na celu jako ciowe i ilo ciowe sprawdzenie
wykonanych robót.
Do odbiorów cz ciowych zalicza si  te  odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jako ci wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru.
Odbiór cz ciowy powinien zosta  przeprowadzony komisyjnie, w obecno ci inwestora (zleceniodawcy).
Wykonawca obowi zany jest zawiadomi  i uzgodni  z zamawiaj cym termin odbioru. Zawiadomienie mo na
wykona  w formie wpisu do dziennika budowy (robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych równie  telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robót
ulegaj cych zakryciu sporz dza si  protokó , którego wyniki nale y wpisa  do dziennika budowy (robót), w tym
równie  wyniki oceny jako ci.
W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru cz ciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nast pnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym
wykonawc  mo e przeprowadzi  odbiór cz ciowy równocze nie z odbiorem robót od podwykonawcy przez
generalnego wykonawc . W przypadku bezpo redniego wykonawstwa odbiór cz ciowy ogranicza si  do
odbioru robót przez inwestora.
Cz ciowy odbiór obiektu powinna przeprowadzi  komisja powo ana przez inwestora (zamawiaj cego). W sk ad
komisji powinni wchodzi : przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powo ane osoby.
Z odbioru cz ciowego nale y spisa  protokó , w którym wymienia si  ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okre lone terminy ich usuni cia. Równocze nie nale y zrobi  odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robót) z ewentualnym do czeniem kopii protokó u.
7  Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad (usterek) wymienionych w protokóle, zamawiaj cy
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokóle
z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informuj cym o usuni ciu usterek.
5.2.3.Obowi zki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowi zany jest do:
Zg aszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegaj cych w dalszym etapie zakryciu.
Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przy czenie do sieci
elektroenergetycznej prób i odbiorów cz ciowych instalacji oraz zwi zanych z nimi urz dze  przed
zg oszeniem budynku do odbioru.
Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupe nionej o wszelkie
pó niejsze zmiany, jakie zosta y wniesione w trakcie budowy.
Zg oszenia do odbioru ko cowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zg oszenie to powinno zosta
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.
Uczestniczenia w czynno ciach odbioru.
Przekazania inwestorowi o wiadczenia o zgodno ci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, warunkami
pozwolenia na budow , warunkami przy czenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowi zuj cymi przepisami.
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5.2.4. Odbiór ko cowy
5.2.4.1. Wymagania ogólne dotycz ce inwestorskiego odbioru ko cowego
Odbiór ko cowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiaj cego (inwestora). Mo e on w tym celu
powo  komisj  odbiorcz  z on  z rzeczoznawców i przedstawicieli u ytkownika oraz kompetentnych
organów.
Dokonywany przez inwestora odbiór ko cowy robót wykonanych w obiekcie mo e by  po czony z odbiorem
maj cym na celu przekazanie obiektu u ytkownikowi do eksploatacji.
Odbiór ko cowy powinien by  poprzedzony technicznymi odbiorami cz ciowymi (je li takie przewidziano) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, je li rozruch taki inwestor (zamawiaj cy) zleci  wykonawcy robót.
Zako czenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta  w ciwie udokumentowane.
Przed przyst pieniem do odbioru ko cowego kierownik budowy (g ówny wykonawca robót) jest zobowi zany do
przygotowania dokumentów potrzebnych do nale ytej oceny wykonywanych robót.
Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (g ówny
wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalacj  elektryczn  oraz niezb dne dokumenty do odbiorów.
Przy odbiorze ko cowym nale y:
sprawdzi  zgodno  wykonanych robót z umow , projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzi  udokumentowanie jako ci wykonanych robót odpowiednimi protokó ami sprawdze  odbiorczych
oraz ewentualnymi protokó ami z rozruchu technologicznego, oceniaj c przy tym wykonanie zalece  oraz
ustale  zawartych w protokó ach prób i odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
w przypadku odbioru ca ci obiektu stwierdzi , czy spe nia on zasady prawid owej eksploatacji i mo e by

ytkowany lub stwierdzi  istniej ce wady i usterki.
Z odbioru ko cowego powinien by  sporz dzony protokó  podpisany przez upowa nionych przedstawicieli
zamawiaj cego i oddaj cego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby bior ce udzia  w czynno ciach
odbioru. Protokó  powinien zawiera  ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru ko cowego upowa niaj
do przyj cia obiektu do eksploatacji (przyj cia we w adanie), protokó  powinien zawiera  odno ne o wiadczenie
zamawiaj cego lub, w przeciwnym przypadku, odmow  wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy
padkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).
5.2.4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce odbioru ko cowego
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a tak e jej remontu i modernizacji) wykonawca robót
elektrycznych zg asza inwestorowi instalacj  do odbioruko cowego.
Odbioru ko cowego dokonuje komisja odbiorcza powo ana przez inwestora.
Odbiór ko cowy instalacji elektrycznej obejmuje:
sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),
sprawdzenie zgodno ci wykonanej instalacji z umow , warunkami przy czenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem instalacji, przepisami technicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ogl dziny instalacji,
sprawdzenie skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym,
badania i próby monta owe,
próby rozruchowe,
sporz dzenie protokó u odbioru.
5.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
1. Ka da instalacja elektryczna w budynku powinna by  poddana szczegó owym ogl dzinom i próbom,
obejmuj cym niezb dny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spe nia wymagania dotycz ce ochrony ludzi,
zwierz t i mienia przed zagro eniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza  komisja sk adaj ca si  z co najmniej dwóch osób, dobrze znaj cych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mog  przeprowadza  wy cznie osoby posiadaj ce wiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonuj ca pomiary mo e korzysta  z pomocy osoby nie posiadaj cej takiego
wiadectwa, pod warunkiem, e by a ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urz dzeniach elektrycznych.

Zakres bada  odbiorczych obejmuje:
ogl dziny instalacji elektrycznych,
badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
próby rozruchowe.
Ogl dziny, pomiary i próby powinny by  wykonywane przez oddzielne zespo y, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokó ów.
Protokó y z bada  (pomiarów i prób), sprawdze  i odbiorów cz ciowych nale y przed  komisji w trakcie
odbioru.
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Komisja mo e by  jednocze nie wykonawc  ogl dzin, bada  i prób, z tym e z bada  i prób powinny zosta
wykonane oddzielne protokó y.
Po zako czeniu bada  odbiorczych komisja sporz dza protokó  ko cowy. Protokó  nale y przed  do
odbioru ko cowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokó  ten powinien zawiera  co najmniej
nast puj ce dane:
numer protokó u, miejscowo  i dat  sporz dzenia,
nazw  i adres obiektu,
imiona i nazwiska cz onków komisji oraz stanowiska s bowe,
dat  wykonania bada  odbiorczych,
ocen  wyników bada  odbiorczych,
decyzj  komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
podpisy cz onków komisji, stwierdzaj ce zgodno  ustale  zawartych w protokóle.
5.3.1. Ogl dziny instalacji elektrycznych
Ogl dziny nale y wykona  przed przyst pieniem do prób i po od czeniu zasilania instalacji.
Ogl dziny maj  na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urz dzenie:
spe niaj  wymagania bezpiecze stwa,
zosta y prawid owo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie maj  widocznych uszkodze  mechanicznych, mog cych mie  wp yw na pogorszenie bezpiecze stwa

ytkowania.
Zakres ogl dzin obejmuje sprawdzenie prawid owo ci:
wykonania instalacji pod wzgl dem estetycznym (jako  wykonanej instalacji),
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym,
doboru urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych,
ochrony przed po arem i skutkami cieplnymi,
doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia,
wykonania po cze  obwodów,
doboru oraz nastawienia urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprz tu i osprz tu,
oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów,
bezpieczników, czników, zacisków itp.,
wykonania dost pu do instalacji i urz dze  elektrycznych w celu ich wygodnej obs ugi i konserwacji.
5.3.2. Estetyka i jako  wykonanej instalacji
O jako ci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:
zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystykisprz tu elektroinstalacyjnego,
trwa  zamocowania sprz tu do pod a oraz innych elementów mocuj cychi uchwytów,
zamocowanie sprz tu na jednakowej wysoko ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo ci
mocowania,
zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji czników oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

ciwe zabezpieczenie przed korozj  elementów urz dze  i instalacji nara onych na wp yw czynników
atmosferycznych.
5.3.3. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
Nale y ustali , jakie rodki ochrony przed dotykiem bezpo rednim i po rednimzosta y zastosowane.
Nale y stwierdzi  prawid owo  dobrania rodków ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznych oraz ich
zgodno  z obowi zuj cymi normami.
Sprawdza si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001.
5.3.4. Ochrona przed po arami i skutkami cieplnymi
 Nale y sprawdzi , czy:
instalacje i urz dzenia elektryczne nie stwarzaj  zagro enia po arowego dla materia ów lub pod y, na
których (w pobli u których) s  zainstalowane,
urz dzenia mog ce powodowa  powstawanie luku elektrycznego s  odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddzia ywaniem na otoczenie,
urz dzenia zawieraj ce ciecze palne s  odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si  tych cieczy,
dost pne cz ci urz dze  i aparatów nie zagra aj  poparzeniem,
urz dzenia do wytwarzania pary, gor cej wody lub powietrza maj  wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,
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urz dzenia wytwarzaj ce promieniowanie cieplne s  zabezpieczone przed wyst pieniem niebezpiecznych
temperatur.
Ocenia si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999.
5.3.5. Dobór przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz dobór i nastawienie urz dze
zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych
 Nale y sprawdzi  prawid owo  doboru parametrów technicznych i kompatybilno  dostosowania do
warunków pracy urz dze :
zabezpieczaj cych przed skutkami pr du przeci eniowego,
zabezpieczaj cych przed skutkami pr du zwarciowego,
ochronnych ró nicowopr dowych,
zabezpieczaj cych przed przepi ciami,
zabezpieczaj cych przed zanikiem napi cia,
- do od czania izolacyjnego.
Nale y sprawdzi  prawid owo
nastawienia parametrów urz dze  (aparatów) zabezpieczaj cych,
zainstalowania i nastawienia urz dze  sygnalizacyjnych do sta ej kontroli stanu izolacji oraz innych, je li takie
przewidziano w projekcie,
doboru urz dze  ze wzgl du na selektywno  dzia ania,
doboru przewodów do przewidywanych obci  pr dem elektrycznym oraz ich zabezpiecze  przed
przet eniami.
Nale y sprawdzi  zgodno  wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-IEC 60364-4-473:1999, PN-IEC
60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-
537:1999.
5.3.6. Umieszczenie odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych
Nale y sprawdzi , czy instalacja i urz dzenia spe niaj  wymagania w zakresie:
od czania od napi cia zasilaj cego ca ej instalacji oraz ka dego obwodu,
rodków zapobiegaj cych przypadkowemu za czeniu i mo liwo ci wy czenia awaryjnego,

wynikaj cym z potrzeb sterowania,
wynikaj cym z wymaga  bezpiecze stwa przy zachowaniu zasad,
wynikaj cym z od czania w celu wykonania konserwacji urz dze  mechanicznych,
od czania izolacyjnego i cze  roboczych,
wy czania do celów konserwacji,
wy czania awaryjnego.
Sprawdzenia dokonuje si  na zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364-5-537:1999 oraz
PN-EN 61293:2000.
5.3.7. Dobór urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych
Nale y sprawdzi  prawid owo  zastosowanych rozwi za  technicznych w zale no ci od warunków
rodowiskowych oraz ze wzgl du na:

konstrukcj  obiektu budowlanego oraz temperatur  i wilgotno  powietrza,
obecno  cia  obcych, wody lub innych substancji wywo uj cych korozj ,
nara enia mechaniczne,
promieniowanie s oneczne, wstrz sy sejsmiczne, wy adowania atmosferyczne, oddzia ywanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizuj ce,
przepi cia atmosferyczne i czeniowe,
kontakt ludzi z potencja em ziemi,
warunki ewakuacyjne oraz zagro enia po arem, wybuchem i ska eniem,
kwalifikacje osób.
 Sprawdza si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-5-
51:2000.
5.3.8. Oznaczenia przewodów
Sprawdzenie prawid owo ci oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory zielono- ty i
jasnoniebieski nie zosta y zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.
Sprawdzenia dokonuje si  na zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN 60445:2002 oraz PN-EN
60446:2004.
5.3.9. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, czników,
bezpieczników, zacisków itp.
Nale y sprawdzi  umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodów, bezpieczników, czników, zacisków itp.
Nale y sprawdzi , czy:
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umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduj  si  we w ciwym
miejscu,
obwody, czniki, bezpieczniki, zaciski s  oznaczone w sposób umo liwiaj cy ich identyfikacj  i zgodnie z
oznaczeniami na schematach oraz innych rodkach informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce aparaty czeniowe i sterownicze znajduj  si  we

ciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacj ,
umieszczono we w ciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj cym zakresie pozwalaj  one na
identyfikacj  instalacji, obwodów lub urz dze .
Ocenia si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038: 1999, PN-EN 60617-
7:2002(U), PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 60617-6: 2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-
92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03.
5.3.10. Po czenia przewodów
Nale y sprawdzi , czy:
po czenia przewodów s  wykonane przy u yciu odpowiednich metod i osprz tu,
izolacja nie naciska na po czenia,
zaciski nie s  nara one na napr enia spowodowane przez pod czone przewody.
Nale y zbada  zgodno  wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- EN 60998-2-1:2001, PN-EN
60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.
5.3.11. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych
Przed przyst pieniem do pomiarów i prób nale y usun  wszystkie wady. B dy monta owe i usterki wykryte w
trakcie ogl dzin instalacji.
Pomiary i próby przeprowadza si  w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urz dzenia i rodki
ochrony:
spe niaj  wymagania okre lone w odpowiednich normach,
odpowiednio zabezpieczaj  osoby i mienie przed negatywnym oddzia ywaniem instalacji elektrycznych,
nie maj  uszkodze , wad lub odporno ci mniejszej ni  wymagana,

 dobrane, zainstalowane i wykazuj  parametry okre lone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
sprawdzenie ci ci przewodów ochronnych, w tym g ównych i dodatkowych (miejscowych) po cze
wyrównawczych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
pomiar rezystancji izolacji cian i pod ogi,
pomiar rezystancji izolacji kabli,
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywno ci gruntu,
pomiar pr dów up ywowych,
sprawdzenie biegunowo ci,
sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania,
sprawdzenie dzia ania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych,
sprawdzenie wytrzyma ci elektrycznej,
przeprowadzenie prób dzia ania,
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napi cia.
Ka da wy ej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by  zako czona sporz dzeniem protokó u z
przeprowadzonych bada  i pomiarów. Protokó  musi zawiera  co najmniej nast puj ce dane:
nazw  badanego urz dzenia i jego dane znamionowe,
miejsce jego zainstalowania,
rodzaj wykonanych pomiarów,
nazwisko osoby wykonuj cej pomiary,
dat  wykonania pomiarów,
spis u ytych przyrz dów i ich numery,
liczbowe wyniki pomiarów
uwagi i wnioski.
Ocen  ko cow  bada  odbiorczych nale y uzna  za dodatni  wówczas, gdy wyniki wszystkich bada  w zakresie
ogl dzin, pomiarów i prób s  dodatnie.
Je eli w trakcie bada  stwierdzono usterki, to po ich usuni ciu nale y powtórzy  wszystkie badania, na które
usterka mog a mie  wp yw.
Pomiary i próby przeprowadza si  na zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Azl:2000.
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 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH I PIORUNO CH RONNYCH
Przy wykonywaniu robót ka dy wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania obowi zuj cych przepisów w
zakresie BHP.
Podstawowym aktem prawnym obowi zuj cym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974
r. z pó niejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy,
które wprowadzaj  zmiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.
Sprawy bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach elektrycznych szczegó owo reguluje
rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).
Wykonawca robót powinien przestrzega  wymaga  generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
Wykonawca robót powinien mie  uprawnienia budowlane oraz wiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru
i eksploatacji instalacji i urz dze  elektroenergetycznych, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spo ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).
Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zosta  stwierdzone przez w ciw  komisj  egzaminacyjn  i
udokumentowane wa nym za wiadczeniem kwalifikacyjnym

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót zwi zanych z wykonaniem instalacji elektrycznej s  metry bie ce,  sztuki.
7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub wykuwaj cych.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.0  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ZANE
9.1. Przepisy prawne
Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr
92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2004nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41).
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U.
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz.
676).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U.2003 nr 229, poz. 2275).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881;
nr 93,poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959).
Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).
Ustawa - Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz.
U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80,
poz.717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz.
177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52,
poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001
nr 122, poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U.
2003 nr 50, poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).
Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800; Dz. U. 2002 nr
155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).
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Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia alno ci (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz.
1864).
Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998
nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U. 2000 nr 19, poz. 239; nr 43,
poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz.1268; Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr
99, poz.1075; nr 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz.1805; Dz. U. 2002 nr 74,
poz. 676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr 200, poz. 1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr
213, poz. 2081).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pa stwach
cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954;
Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 2003nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze nia 2000 r. w sprawie szczegó owych warunków
przy czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energi  elektryczn , wiadczenia us ug
przesy owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako ciowych obs ugi odbiorców(Dz. U.
2000 nr 85, poz. 957) - utraci o moc obowi zuj  z dniem 01.01.2004 r.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie
szczegó owych warunków przy czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci -
projekt1.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych
zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze  w obrocie energi  elektryczn  (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1114).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu
uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z us ug przesy owych (Dz. U. 2003 nr 17, poz. 158).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu obowi zku zakupu energii elektrycznej i ciep a z odnawialnych róde  energii oraz energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep a (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymaga  dla maszyn i elementów bezpiecze stwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858)2.
8.2 Polskie Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogólnych charakterystyk
 PN-IEC 60364-4-41:2000            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
                                     Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
                                                       przeciwpora eniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed zak óceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed obni eniem napi cia PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne. rodki
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochrony przed pr dem
przet eniowym
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Wybór rodków ochrony
przeciwpo-
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ra eniowej w zale no ci od wp ywów zewn trznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Oprze-wodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Urz dzenia do ochrony przed przepi ciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Inne wyposa enie. Niskonapi ciowe zespo y pr dotwórcze
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Inne wyposa enie. Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny p ywackie i inne
PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w ogrzewacze do sauny
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26. S-1 Instalacja wodoci gowa

S-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.11

Kategoria robót - Instalacja wodoci gowa kod  CPV  45330000-9

WST P
Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowy instalacji wodoci gowej.
Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad budowy instalacji wodoci gowej i jej monta u.
Okre lenia podstawowe
Instalacja wodoci gowa
Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s ce do zaopatrywania
budynku w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych
warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez ludzi.
Woda do spo ycia przez ludzi
Woda spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w rozporz dzeniu [4].
Instalacja wodoci gowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza

ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) - od urz dzenia, za pomoc  którego jest
pobierana woda z tego uj cia.
Ci nienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.
Ci nienie dopuszczalne instalacji
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.
Ci nienie próbne, ppróbne
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.
Ci nienie nominalne PN
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.

rednica nominalna (DN lub dn)
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy

zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej
w milimetrach.
Nominalna grubo cianki rury (en)
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej grubo ci cianki rury
wyra onej w milimetrach.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  i SST.

1.  MATERIA Y
Wymagania dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci gowych
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie oznaczone:
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci
z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
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wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

cym za cznikiem do rozporz dzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano oceny
zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat
techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami
sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t
dokumentacj  oraz
z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Wymagania szczegó owe dla materia ów.
Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych w instalacjach wodoci gowych
Tablica 1

Poz. Materia  przewodów oraz dla miedzi
typ z czy

Ci nienie
robocze w
barach

Instalacja wodoci gowa

wody ciep ej wody zimnej

1 2 3 4 5
1 stal w glowa zwyk a ocynkowana 2) 2)

2 stal odporna na korozj 2) 2)

3 mied  – z cza lutowane kapilarnie prob  10 dnom 108 dnom 108
10< prob nie stosowa

4 mied  – z cza zaciskowe

prob  4 dnom 108 dnom 108
4< prob  6 dnom 54 dnom 54
6< prob  10 nie stosowa dnom 54
10< prob nie stosowa

Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiada  kryteriom doboru materia ów na te instalacje na
podstawie oceny wody
Stosowa  zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji sk adowania opracowanej
przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji

ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane
adnym szkodom. Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki

mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki
wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y
zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one drewnem w maksymalnych odst pach o 1,50m.
Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na drewnianych atach
o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na ziemi.

Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie nie
powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan

one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych
(promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez zadaszenie.

2. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  wodoci gow  winien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
Spawarka elektryczna wiruj ca 300A,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Samochód skrzyniowy do 5,0 t.
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3. TRANSPORT
Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i sk adowanie materia ów (m. in. rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji

ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y
poddawane adnym szkodom.
Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów,
konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o
odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub

wigu z belk  (trawersem). Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów.
Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed
roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne".
Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika wid owego. Nie
wolno rur zrzuca  lub wlec. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si
dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia
dodatkowego transportu wewn trznego
z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje wodoci gowe powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia
wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Instalacje powinny by  wykonane zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie wymaga
powo anych przepisów techniczno-budowlanych, a tak e zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by  wykonane przy wzi ciu pod uwag
przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.
Szczegó owe zasady wykonywania Robót
Prowadzenie przewodów instalacji wodoci gowych w obiekcie
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama  przewodów
zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji, oraz mo liwo  odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si
mo liwo  uk adania odcinków przewodów bez spadku, je eli opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie
spr onym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach
sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach
nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodoci gowe mog  by  prowadzone w obudowanych w ach sanitarnych, przy czym nale y zapewni
dost p do wszystkich zaworów odcinaj cych odga zienia.
Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  uk adane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by  prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze p aszczowej lub co najmniej
z izolacj  powietrzn  (dopuszcza si  uk adanie w bru dzie przewodu owini tego np. tektur  falist  lub w peszlu) w
taki sposób, aby przy wyd eniach cieplnych:
powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy i materia  zakrywaj cy,
w po czeniach i na odga zieniach przewodu nie powstawa y dodatkowe napr enia si y rozrywaj ce po czenia.
Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by  prowadzone w odleg ci
wi kszej ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych, mierz c od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleg  jest
mniejsza nale y stosowa  izolacj  ciepln .
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Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd  cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji).
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
Odleg  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jego izolacji cieplnej od ciany, stropu albo pod ogi
powinna wynosi  co najmniej:
dla przewodów rednicy 25 mm - 3 cm,
dla przewodów rednicy 32 ÷50 mm - 5 cm,
dla przewodów rednicy 65÷80 mm - 7 cm,
dla przewodów rednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle.
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na
kondygnacj .
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(w szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji wody ciep ej, instalacji
ogrzewczej i przewodów gazowych.
Nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów elektrycznych.
Minimalna odleg  przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi  0,10 m.
Podpory
Podpory sta e i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta  instalacji, odizolowanie od
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga
i ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem a obejm  uchwytu lub wspornika nale y
stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna
zapewnia  swobodne przesuwanie si  rur.
Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno by
zgodne z projektem technicznym. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet, je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu kompensacji wyd  cieplnych przewodów i nie
wywo uje powstawania dodatkowych napr  i odkszta ce  przewodów.
Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by  prowadzony
w warstwach pod a pod ogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze os onowej
z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura os onowa powinna by  monta owo zamocowana do pod a do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstw  szlichty pod ogowej.
W instalacji wodoci gowej wody ciep ej celowe jest takie prowadzenie rury os onowej, eby jej o  by a lini  falist
w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni przegrody, na której przewód jest uk adany.
Przewód w rurze os onowej powinien by  u ony swobodnie.
Tuleje ochronne
Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu poziomego przez cian , a przewodu
pionowego przez strop), nale y stosowa  przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony, a przy
przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na stropie. Dla
przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne te  z tworzywa sztucznego.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym
niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w
niej napr cinaj cych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie rury przewodu.
Przej cie rury przewodu przez przegrod  w tulei ochronnej nie powinno by  podpor  przesuwn  tego przewodu,
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by  wykonany zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym
znajduj cym si  w Projekcie Technicznym.
Monta  armatury
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i
konserwacji.
Na ka dym odga zieniu przewodu doprowadzaj cego wod  zimn  lub ciep  do mieszkania lub lokalu u ytkowego,
w miejscu atwo dost pnym, powinna by  zainstalowana armatura odcinaj ca.
Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na przewodach doprowadzaj cych wod  wodoci gow  do takich
punktów czerpania jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe, pisuary, a tak e pralki automatyczne, zmywarki itp.
Je eli rozwi zanie doprowadzenia wodoci gowej
w tych przyborach lub urz dzeniach umo liwia jej przep yw zwrotny przewodzie doprowadzaj cym wod
wodoci gow  do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktów czerpania), nale y
zainstalowa  odpowiednie wyposa enie uniemo liwiaj ce przep yw zwrotny.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu instalacyjnej by  zgodny z oznaczeniem
kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura odcinaj ca grzybkowa powinna by  zainstalowana w takim po eniu aby w czasie rozbioru wody
nap ywa a ona "pod grzybek".
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar  zgodnie
z Projektem Technicznym.
Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji na podej ciach pionów przed
elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu), dla umo liwienia opró niania poszczególnych
pionów z wody, po ich odci ciu. Armatura spustowa powinna by  lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i
zaopatrzona w z czk  do w a
w sposób umo liwiaj cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony.
Je eli w projekcie technicznym nie podano innych wymaga , wysoko  ustawienia armatury czerpalnej na cianie
powinna by  zgodna z tablic  4A lub 4B.

Tablica 2A. Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej ciennej nad pod og  lub przyborem.

Nazwa przyboru
Wysoko  ustawienia
armatury czerpalnej nad
pod og

Wysoko  górnej kraw dzi
przedniej cianki przyboru
nad pod og

Wysoko  ustawienia:

- m m m
Zlew 0,75÷0,95 0,50÷0,60

Armatury czerpalnej nad
górn  kraw dzi  przedniej
cianki przyboru 0,25÷0,35

Zlewozmywak do pracy
stoj cej 1,10÷1,25 0,85÷0,90

Zlewozmywak do pracy
siedz cej 1,00÷1,10 0,75

Umywalka 1,00÷1,15 0,75÷0,80
Umywalka
w przedszkolu 0,85÷0,95 0,60

Tablica 2B. Wysoko  ustawienia armatury ciennej

Nazwa przyboru Wysoko  ustawienia:
- m

wanna armatury czerpalnej nad górn  kraw dzi  wanny 0,10÷0,18

natrysk

armatury czerpalnej nad posadzk  brodzika natrysku 1,00÷1,50

ówki natrysku sta ego górnego nad posadzk  brodzika licz c od sitka g ówki natrysku
2,10÷2,20

ówki natrysku sta ego bocznego nad posadzk  brodzika natrysku, licz c od sitka
ówki 1,80÷2,00

1,80÷2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górn  kraw dzi  basenu do mycia nóg
0,10 ÷0,15

poide ko dla dzieci wylotu zaworu poide kowego nad posadzk  0,65÷0,75
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poide ko dla doros ych wylotu zaworu poide kowego nad posadzk  0,80÷0,90

ci nieniowy zawór sp ukuj cy osi wylotu podej cia czerpalnego nad posadzk  1,10
Wykonanie regulacji instalacji wodoci gowej
Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze  hydraulicznych
i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
wody ciep ej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.
Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze  hydraulicznych
i innymi. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach monta  kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych
(regulacja cyrkulacji), powinny by  przeprowadzone po zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci
instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciep ej tak e nastawy parametrów pracy
pomp cyrkulacyjnych, nale y wykona  zgodnie z wynikami oblicze  hydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalacji.
Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinny by  izolowanie cieplnie. Dopuszcza si  nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodów instalacji wodoci gowej wody ciep ej,
w których nie ma cyrkulacji.
Przewody instalacji wodoci gowej wody zimnej powinny by  izolowane cieplnie w zakresie okre lonym w
projekcie technicznym tej instalacji.
Je eli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodoci gowej przed zamarzni ciem
powinny by  one izolowane cieplnie, albo, je eli jest to niewystarczaj ce, zabezpieczone elektrycznym kablem
grzejnym.
Armatura instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinna by  izolowana cieplnie, je eli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno ci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protokó em odbioru.
Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza os aniaj cego, powinny by
zgodne z projektem technicznym instalacji wodoci gowej.
Materia y izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by  w stanie suchym, czyste i
nieuszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza  mo liwo  ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z nieca kowicie wyschni  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .
Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.
Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi instalacji wodoci gowej.
 Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach zlokalizowanych:
na cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie b cych lokalami u ytkowymi,
w zakrytych bruzdach, kana ach lub zamkni tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach u ytkowych a tak e w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by  wykonane w miejscach dost pu
do armatury i urz dze , zwi zanych
z u ytkowaniem i obs ug  tych elementów instalacji.
Po czenia
Po czenie gwintowe
Po czenie gwintowe mo e by  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelk  zaciskan  mi dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotycz ce gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by  zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.
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Gwint mo e by  wykonany w materiale rodzimym elementu czonego (uformowany metod  obróbki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materia u w postaci pier cieniowej wk adki, stanowi cej
integraln  cz czonego elementu. Gwinty powinny by  równo naci te i odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
normy.
Dok adno  naci cia gwintu sprawdza si  przez nakr cenie z czki. Po czenie skr ca si  wst pnie r cznie, a nast pnie
dokr ca za pomoc  narz dzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów po czenia) lub za pomoc
narz dzi uniwersalnych. Bez wzgl du na sposób dokr cania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt s abo lub
zbyt mocno, a tak e powodowanie mechanicznego uszkodzenia czonych elementów.
Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta  teflonow  lub past  uszczelniaj . Stosowanie konopi w
po czeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyj tkiem po cze  z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wk adek metalowych), nawet, gdy gwint ukszta towany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z

czonych elementów (w po czeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog  by  stosowane materia y p czniej ce pod wp ywem wody).
Po czenia gwintowe rur mog  by  wykonywane w instalacjach, w których ci nienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 C. Po czenia gwintowe mog  by  stosowane do po cze  rur z armatur  oraz
urz dzeniami kontrolno - pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczaj cych powy sze warto ci, je eli gwintowane kró ce po czeniowe armatury
lub urz dzenia, wykonane s  w ich materiale rodzimym.
Po czenia zaciskowe
Elementy instalacji ciep ej i zimnej wody u ytkowej nale y czy  za pomoc  z czek zaciskowych.
Wykonywanie po cze  realizowa  w nast puj cy sposób:
rur  przeci  prostopadle do osi za pomoc  specjalnych no yc,
nada  rurze dany kszta t, gi  przy u yciu spr yny zewn trznej lub wewn trznej,  przestrzegaj c przy tym
minimalnego promienia gi cia Rg  5Dz,
wykalibrowa  rur  i sfazowa  jej kraw dzie wewn trzne kalibratorem nie g biej ni  do warstwy aluminium,
nasun  na rur  pier cie , nast pnie rur  z pier cieniem nasun  na z cze do ko ca korpusu, kontrolowa  zachowanie
oringów podczas nasuwania rury z pier cieniem, pier cie  nasun  do ko nierza kszta tki,
szcz  zaciskarki umie ci  na pier cieniu tak aby styka a si  z ko nierzem z czki, kraw  zewn trzna szcz ki
powinna by  dosuni ta do ko nierza z czki ale nie obejmowa  go,
uruchomi  nap d zaciskarki i wykona  po czenie.

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy
Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Warunki wykonania badania szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem elementów
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kana ów, w których zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej
instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów
cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji
w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji
dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet
krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  ci nienia próbnego.
Przygotowanie do badania szczelno ci wod  zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca badaniu, powinna by
skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a
budynek, w którym jest instalacja nie mo e by  przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe powinny by  ca kowicie otwarte, natomiast zawory obej ciowe ca kowicie zamkni te. Od instalacji wody
ciep ej nale y od czy  urz dzenia zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego. Po nape nieniu
instalacji wod  zimn  i odpowietrzeniu nale y dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze  i

awnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpocz cia badania szczelno ci.
Przebieg badania szczelno ci wod  zimn
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  wyposa ona w zbiornik
wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany cechowany
manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wy szym.
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Badanie szczelno ci instalacji wod  mo na rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowo ci
do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy  ci nienie
w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym punkcie instalacji.
Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia roboczego, lecz nie mniej
ni  10 barów a badanie nale y przeprowadzi  zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga  technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka sama (ró nica
temperatury nie powinna przekracza  ±3K) a pogoda nie powinna by  s oneczna. Po przeprowadzeniu badania
szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym
by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji,
która by a obj ta badaniem szczelno ci.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania
by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych
bada .
Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odga zienia
przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa
itp. s  czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwa y.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed przekroczeniem granicznych warto ci
ci nienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej, przed przekroczeniem granicznych warto ci
ci nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzeniu
bada  powinien zosta  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w
protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej
Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej polegaj  na sprawdzeniu, wed ug
PN-B-02151, czy poziom d wi ku ha asu w poszczególnych pomieszczeniach, wywo anego przez dzia aj  instalacj
wodoci gow , nie przekracza warto ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych bada
odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin,
w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przep ywów zwrotnych
Je eli uzupe nianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewn trzna wodoci gowa)
dokonywane jest z instalacji wodoci gowej, niezb dne jest sprawdzenie czy po czenie instalacji wodoci gowej z
tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniaj cy zabezpieczenie wody wodoci gowej przed przep ywami
zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuj  sprawdzenia czy na po czeniu instalacji
wodoci gowej z inn  instalacj  zastosowano urz dzenie zabezpieczaj ce, spe niaj ce wymagania normy PN-B-01706.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w
protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinaj cej
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem wykonawczym,
szczelno  po cze  armatury,
poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w
protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow
Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
doboru armatury odcinaj cej, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie
z projektem wykonawczym,
szczelno  po cze  armatury,
poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury,
regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w
protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
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6. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie instalacji i w
szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez innych
pracowników.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów robót:
wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy
Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót oraz
potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania
instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.
Odbiór techniczny-cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji, do których
zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u onych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach

aszczowych w warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane,
których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego).
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) jednak bez
oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:
sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian
w tym projekcie,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci
odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,
przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót,
zgodno  wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W
protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji,
które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li  zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona
odbioru cz ciowego.
Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu nast puj cych
warunków:
zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow  zapewniaj  uzyskanie
za onych parametrów,
zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na efekt
ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj
i spe nienie wymaga  w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga  zwi zanych
z oszcz dno ci  energii.
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w czasie
budowy),



str. 108

Dziennik Budowy,
potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budow  i
przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
instrukcj  obs ugi instalacji.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w Dzienniku Budowy uzasadnienie
konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,
sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku zako czenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto
sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj ,
zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995  Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne
PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody u ytkowej
w instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze  zabezpieczaj cych przed przep ywem
zwrotnym
[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych"
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),
[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).
[4] Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymaga  dotycz cych jako ci wody
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).
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27. S-2 Instalacja kanalizacyjna

S-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.33

Kategoria robót - Kanalizacja sanitarna                                  kod  CPV 45330000-9

WST P
Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej.
Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonawstwa robót
w zakresie instalacji kanalizacyjnej ciekowej, jej kontroli oraz odbioru.
Okre lenia podstawowe
Instalacja kanalizacyjna
Zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do odprowadzenia cieków z obiektu budowlanego i jego
otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika.
Instalacja kanalizacyjna ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych.
Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci.
Kanalizacja ci nieniowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek ci nienia wytworzonego przez pompy. cieki
bytowo-gospodarcze odprowadzane s  grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z którego przez
zespó  pompowy przepompowywane s  przewodami ci nieniowymi do umieszczonego wy ej przewodu kanalizacji
grawitacyjnej.
Kanalizacja podci nieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek podci nienia wytworzonego przez s up wody
wype niaj cy przewody.
Przybór sanitarny
Urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych
w wyniku dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej cie
Przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub odp ywowym.
Przewód spustowy (pion)
Przewód s cy do odprowadzania cieków z podej  kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do
przewodu odp ywowego.
Przewód odp ywowy (poziom)
Przewód s cy do odprowadzania cieków z pionów do pod czenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika
Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  i SST.

1.  MATERIA Y
Warunki ogólne stosowania materia ów
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i
powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie oznaczone:
Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów
i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
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Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z
Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano oceny
zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat
techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez
Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których
producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i
obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa  o wiadczenia wymienione
wy ej oraz udost pnia  je przedstawicielom uprawnionych organów.
Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow .
Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji sk adowania opracowanej
przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji

ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane
adnym szkodom. Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em, który móg by

uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w
oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób,
aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane {po rozpakowaniu) w
stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one drewnem w maksymalnych
odst pach co 1,50 m. Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa
na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mrn o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na ziemi. Rozstaw
podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa
wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m.
Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed
nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

2. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  kanalizacyjn  winien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
Zag szczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Samochód samowy adowczy do 5,0 t.

3. TRANSPORT
Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport
i sk adowanie materia ów (m.in. rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci
materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym
szkodom. Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót.
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach
wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy
wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne". Gdy rury s
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roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur
zrzuca  lub wlec.
Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych
bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

4  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia
wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: bezpiecze stwa konstrukcji, bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami, oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie wymaga
powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by  wykonane przy wzi ciu pod uwag
przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisów techniczno - budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.
Szczegó owe zasady wykonywania robót
Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach sta ych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie
mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  uk adane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy swobodne wyd enie ruroci gów,
Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu cieków,
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na
kondygnacj ,
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w szczególno ci dotyczy
to przewodów z tworzywa sztucznego),
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji wody ciep ej, instalacji
ogrzewczej i przewodów gazowych,
Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych,
Minimalna odleg  przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna wynosi  0,10 m,
Do zmian kierunku u ywa  kszta tek - uków i kolan,
Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b  równolegle do cian i fundamentów,
Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta rur za pomoc  pier cienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod k tem 15-20° nale y wsun  do kielicha tak, aby odleg  mi dzy nim
a podstaw  kielicha wynosi a minimum
1 cm,
Po czenia zgrzewane nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta, za pomoc  odpowiednich zgrzewarek,
Po czenia klejone wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta, u ywaj c tylko kleje opisane w niej,
Minimalne rednice podej  kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju urz dzenia b  przyboru sanitarnego, podane w
tabeli poni ej:

Urz dzenia lub przybory Minimalne rednice przewodu przy czeniowego D
[mm]

Pojedyncze miski ust powe 100

Od 3 zlewów, 3 zlewozmywaków, 3 wanien,
5 pisuarów, 3 umywalek 75

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna,
umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie:
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a) przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia,
b) czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj .
prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane
z zachowaniem minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. Minimalne i maksymalne spadki przewodów
poziomych podano w tabelach poni ej:

L.p. rednica przewodu
[m]

Minimalny spadek
[%]

1. 0,10 2,0
2. 0,15 1,5
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8

L.p. rednica przewodu
[m]

Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw

1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. >0,25 8,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z piasku wysoko ci
15÷20 cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na podsypce zag szczonej zabezpieczaj cej
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
Poziome przewody kanalizacyjne nale y wyposa  w rewizje, które nale y mocowa
w odleg ciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres rednic D
[m]

Maksymalna odleg  mi dzy czyszczakami [m]

1. 0,10÷0,15 15,0
2. 0,20 25,0

Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodów,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotycz ce mocowania
wg PN/B-10700 p. 2.2.11
Tuleje ochronne
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian ,
a przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm
z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej
tynku na stropie.
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne te
z tworzywa sztucznego.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym nie
dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej
napr cinaj cych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien posiada  kaset
ogniochronn  lub by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej
(szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z projektem
wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej poziomu terenu, powinien
by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.
Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego przewodu.
Monta  armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy instalacji,
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Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i
konserwacji,
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu by  zgodny
z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar  zgodnie z projektem technicznym.
Wysoko  zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 ÷2.4.6.
Monta  przyborów i urz dze .
Przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa  w indywidualne zamkni cia wodne
(syfony). Wysoko  jego winna gwarantowa  niemo no  wysysania wody z syfonu podczas sp ywania wody z
innych przyborów. Wysoko ci dla ró nych przyborów podano w za czonej tabeli:

Rodzaje przyborów Minimalna wysoko  syfonu
Miski ust powe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety,
wanny, wpusty piwniczne, pralki 50÷75mm

Wpusty pod ogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniaj ce balkony 50 mm

Umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75÷0,80m od pod ogi,
Zlewy umieszcza  na wysoko ci 0,50÷0,60m nad pod og ,
Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowa  na wysoko ci 0,8÷0,90m nad pod og ,
Miski ust powe i pisuary powinny by  wyposa one w urz dzenia sp ukuj ce,
Umywalki montowane w szeregu odst p mi dzy nimi powinien wynosi  co najmniej 0,30m,
Przy monta u przyborów na stela ach nale y stosowa  zasady instrukcji producenta.

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Zakres bada  odbiorczych
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji kanalizacyjnej. Szczegó owy zakres
bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy inwestorem i wykonawc  z tym, e powinny one
obj  co najmniej badania odbiorcze szczelno ci zabezpiecze  przed przep ywem zwrotnym oraz poziom ha asu
Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Wymagania ogólne
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów cz ciowych nale y
przeprowadzi  badania szczelno ci je eli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelno ci powinny by  wykonane wod .
Badanie szczelno ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej
a) szczelno  podej  i pionów odprowadzaj cych cieki bytowe bada si  obserwuj c swobodny przep yw wody
odprowadzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych;
b) przewody odp ywowe nale y nape ni  wod  do poziomu powy ej kolana cz cego te przewody z pionem i podda
obserwacji;
c) badane przewody i ich po czenia nie powinny wykazywa  przecieków.
Badania odbiorcze nat enia ha asu
Badania nat enia ha asu wywo anego przez instalacj  polega na sprawdzeniu czy poziom d wi ku ha asu nie
przekracza warto ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Protokó y bada  odbiorczych
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó y. Je eli wynik badania by  negatywny nale y
okre li  termin ponownego Badania pomp t ocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji

6.  OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie instalacji i w
szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez innych
pracowników.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów:
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wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w cianach – wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji –
zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem;
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.
Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót oraz
potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania
instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych.
Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.
Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji, do których
zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów zamykanych kana ach nieprze azowych,
przewodów uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie  przej  w
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru
ko cowego (technicznego).
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) jednak bez
oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:
Sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian
w tym projekcie,
Sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci
odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,
Przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót,
zgodno  wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W
protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji,
które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.
Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu nast puj cych warunków:
zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji,
dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
zako czono uruchamianie instalacji,
zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na odprowadzenia cieków w
pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj .
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),
Dziennik Budowy,
potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budow  i
przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
instrukcj  obs ugi instalacji.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci
wprowadzenia odst pstwa,
sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
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sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokó  odbioru
ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.
W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po
usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia, nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru
ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji
spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
PN-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych".
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pó n. zm.),
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych" wyd. SGGiK, 1994 r.
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28. S-3 Wewn trzna instalacja c.o. i c.w.u

S-3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.33

Kategoria robót   Instalacja grzewcza                              kod  CPV  45330000-9

WST P
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczej.
Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi przepisami.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST,
obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.  MATERIA Y
Warunki ogólne stosowania materia ów
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie oznaczone:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów
i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z
Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano oceny
zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat
techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki
budowlanej,
dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz
z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z dokumentacj  projektow .
Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich w asno ci technicznych.

2. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  ogrzewcz  winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
Pi y elektryczne,
Spawarka elektryczna wiruj ca 300A,
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Zestaw spawalniczy gazowy,
Gwintownice do rur,
Gi tarki do rur,
Wiertarki,
Rusztowania,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Ci gnik ko owy 37 kW,
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t.
Samochód skrzyniowy do 5,0 t.

3. TRANSPORT
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Urz dzenia transportowe powinny by  odpowiednio
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót Przewo one rodkami
transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio
przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacja ogrzewcza powinna zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym j  wykonano, mo liwo  spe nienia
wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Instalacja powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie
wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna by  wykonana przy
wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie prawid owego

ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu oraz we w ciwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania
obiektów budowlanych.
Szczegó owe zasady wykonywania robót
Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych w obiekcie
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama  przewodów
zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji,
a w najwy szych miejscach za ama  przewodów mo liwo  odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si  mo liwo
uk adania odcinków przewodów bez spadku, je eli pr dko  przep ywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie spr onym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach
sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlichcie pod ogowej powinny by  uk adane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj - wyd  cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji),
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wyd  cieplnych.
Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle.
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na
kondygnacj .
Oba przewody pionu dwururowego nale y uk ada  zachowuj c sta  odleg  mi dzy osiami wynosz  min. 8 cm
(±0,5 cm) - uwzgl dniaj c grubo  izolacji - przy rednicy pionu nie przekraczaj cej DN 40. Odleg  mi dzy
przewodami pionu o wi kszej rednicy powinna by  taka, aby mo liwy by  dogodny monta  tych przewodów.
Przewód zasilaj cy pionu dwururowego powinien si  znajdowa  z prawej strony, powrotny za  z lewej (dla
patrz cego na cian ).



str. 118

W przypadku pionów dwururowych, obej cie pionów ga zkami grzejnikowymi nale y wykona  od strony
pomieszczenia.
Przewody poziome wody grzejnej nale y prowadzi  powy ej przewodów instalacji wody zimnej.
Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów instalacji ogrzewczej - wg Warunków technicznych COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Tuleje ochronne
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian ,
a przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm
z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przy czy grzejnikowych (ga zek), których wylot ze ciany powinien by  os oni ty tarczk
ochronn .
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym
nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie
w niej napr cinaj cych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  wykonany w
sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci
ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie
wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej poziomu terenu,
powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.
Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego przewodu.
Monta  armatury i pomp
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji,
w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i
konserwacji.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar .
Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji oraz na podej ciach pionów przed
elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu), dla umo liwienia opró niania
poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu. Armatura spustowa powinna by  lokalizowana w miejscach
atwo dost pnych i by  zaopatrzona w z czk  do w a w sposób umo liwiaj cy gromadzenie wody

usuwanej z instalacji w zbiornikach (sta ych lub przeno nych) wykonanych z materia u (tworzywa sztucznego)
nie powoduj cego zanieczyszczenia wody.
Pompy hermetyczne (bezd awnicowe) nale y instalowa  na prostych odcinkach przewodów w osi ruroci gu tak, aby

 silnika by a w po eniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przy czeniowa pompy nie powinna
znajdowa  si  pod silnikiem.
W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prac  przy pionowym po eniu osi, silnik pompy powinien
znajdowa  si  nad pomp .
Ruroci gi przy czeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by  mocowane do wsporników lub
konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.
Pod czenia kró ców t ocznych pomp wirowych do ruroci gów powinny by  wykonywane przy u yciu elastycznych

czników amortyzuj cych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku
zestawu pomp
(w tym bli niaczych) pracuj cych cyklicznie (prze czanych automatycznie) zaleca si  stosowanie czników
amortyzacyjnych tak e na kró cach ssawnych.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by  montowane w po eniu zgodnym z instrukcj  monta u
producenta. Zawory regulacyjne z si ownikami elektrycznymi nie powinny by  montowane w pozycji z si ownikiem
skierowanym do do u (si ownik pod zaworem).
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Nie nale y montowa  aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod ruroci gami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a tak e w pobli u wylotów kró ców spustowych wody z ruroci gów w a,
zaworów bezpiecze stwa itp.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali

glowej, powinno by  wykonane w zakresie i w sposób okre lony
w projekcie wykonawczym instalacji.
Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej nale y izolowa  cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.
Armatura instalacji powinna by  izolowana cieplnie, je eli wymaganie to wynika
z projektu wykonawczego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno ci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protokó em odbioru.
Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza os aniaj cego, powinny by
zgodne z projektem wykonawczym
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób
sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie dopuszcza si  wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
nieca kowicie wyschni  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .
Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.
Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym
i uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi danej instalacji.

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy
Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Warunki wykonania badania szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem elementów
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz  przewodów
instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y
przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by
przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci
zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci
spr onym powietrzem. Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad
warto  ci nienia próbnego. Podczas badania szczelno ci instalacja powinna by  od czona od ród a ciep a/ch odu
lub ród o ciep a/ch odu powinno by  skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
Przygotowanie do badania szczelno ci wod  zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca badaniu, powinna by
skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek,
w którym jest instalacja nie mo e by  przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny by  ca kowicie otwarte, natomiast zawory obej ciowe ca kowicie zamkni te. Przed
nape nieniem wod  instalacji wyposa anej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyp ukanej, nie nale y wkr ca
kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyp ukania instalacja taka powinna by  odpowietrzana poprzez r czne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca si
po czenie, z elementem otwieraj cym zawór stopowy, w a elastycznego, umo liwiaj cego odprowadzenie wody

ucz cej do przeno nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyp ukaniu instalacji, w zawór
stopowy nale y wkr ci  automatyczny odpowietrznik. Bezpo rednio po p ukaniu nale y instalacj  nape ni  wod ,
uwzgl dniaj jednocze nie potrzeb  zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, je eli wyniki badania wody
stosowanej do nape niania i uzupe niania instalacji oraz u yte materia y instalacyjne wymagaj  wprowadzenia go do
instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12) Nale y od instalacji od czy  naczynie
wzbiorcze, za lepi  rur  wzbiorcz . Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i po dok adnym jej odpowietrzeniu nale y,
przy ci nieniu statycznym s upa wody, dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze  i d awnic),
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w celu sprawdzenia, czy nie wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpocz cia badania szczelno ci.
Instalacj  lub jej cz , która po nape nieniu wod  nie b dzie uruchomiona przed okresem wyst powania ujemnej
temperatury zewn trznej, zaleca si  alternatywnie:
zabezpieczy  przed skutkami zamarzni cia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze rodkiem obni aj cym
temperatur  jej zamarzania i nie oddzia ywuj cym szkodliwie na elementy instalacji,
nie wyposa  w grzejniki, zast puj c je grzejnikowymi szablonami monta owymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umo liwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji.
Przebieg badania szczelno ci wod  zimn
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  wyposa ona w zbiornik
wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany cechowany
manometr tarczowy { rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i
dzia ce elementarnej:

0, l bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wy szym.

Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy  ci nienie w instalacji za pomoc
pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym punkcie instalacji.
Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  na podstawie tablicy 9, a badanie nale y przeprowadzi
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga  technicznych COBRTI INSTAL -
zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka sama (ró nica
temperatury nie powinna przekracza  +/- 3 K) i nie powinno wyst powa  promieniowanie s oneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó  badania okre laj cy
ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie
zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci.
Badanie szczelno ci instalacji spr onym powietrzem
Badanie szczelno ci instalacji mo na przeprowadzi  nie zawieraj cym oleju.
Warto  ci nienia badania szczelno ci instalacji nie powinno przekracza  3 bar.
Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1 bar.
Spr arka, u ywana podczas badania szczelno ci instalacji powietrzem, powinna by  wyposa ona w zawór
bezpiecze stwa, którego otwarcie nast pi przy przekroczeniu warto ci ci nienia badania szczelno ci o nie wi cej ni
10 %.
Podczas badania szczelno ci instalacji spr onym powietrzem nale y zwróci  szczególn  uwag  na
niebezpiecze stwo wynikaj ce z zagro enia wypadkiem, spowodowanym mo liwo ci  wypchni cia przez spr one
powietrze elementu instalacji (np. nie nale y stosowa  jako za lepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia si  podczas badania nieszczelno ci instalacji mo na je lokalizowa  akustycznie lub z

yciem roztworu pieni cego.
Podczas dokonywania odczytów wskaza  manometru na pocz tku i na ko cu badania oraz w okresie co najmniej pó
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna
przekracza  3 K) i nie powinno wyst powa  promieniowanie s oneczne.
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci nienia oraz
nie stwierdzenie nieszczelno ci instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelno ci spr onym powietrzem, powinien by  sporz dzony protokó  badania
okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y
jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci. Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja ogrzewania powinna by  przedstawiona do
ponownych bada .
Po zako czeniu badania szczelno ci na zimno nale y:
ponownie do czy  instalacj  do ród a ciep a/ch odu (je eli by a od czona),
pod czy  naczynie wzbiorcze,
sprawdzi  nape nienie instalacji wod  oraz sprawdzi  czy ci nienie pocz tkowe
w naczyniu, wzbiorczym jest zgodne z dokumentacj ,
uruchomi  pompy obiegowe.
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Nast pnie przeprowadzi  badanie dzia ania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi  zgodno  warto ci ci nienia i ró nicy ci nienia z warto ciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania
by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin,
w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji powinny by  przeprowadzone
po ca kowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze  antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i
zakryciem przewodów. Polegaj  one na porównaniu jako ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nale y oceni , wygl d zewn trzny izolacji i ich
szczelno .
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania
by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych
bada .
Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinaj cej
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem wykonawczym,
szczelno  po cze  armatury,
poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w
protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nale y sprawdzi , czy w instalacji z armatur  automatycznej regulacji
odpowietrzanie odbywa si  przez urz dzenia do odpowietrzania miejscowego. Nast pnie, po co najmniej dwóch
dobach ci ego dzia ania instalacji na gor co mo na przeprowadzi  badanie odbiorcze skuteczno ci odpowietrzania
instalacji.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych
bada .
Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odga zienia
przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa
itp, s  czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwa y i odpowiadaj cy oznakowaniu na schematach instrukcji
obs ugi.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych
bada .
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i
temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i
temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Badania odbiorcze poprawno ci dzia ania i szczelno ci na gor co instalacji ogrzewczej
Prowadzenie badania
Przed przyst pieniem do badania nale y sprawdzi  czy wykonane przegrody zewn trzne budynku spe niaj
wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi  szczelno  okien
i drzwi oraz spowodowa  usuni cie zauwa onych usterek. Istotne spostrze enia powinny by  udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wp yw na warunki regulacji uwzgl dnione w protokóle odbioru. Badanie
dzia ania i szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi :
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno ci na zimno,
po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  zabezpieczenia instalacji,
po przeprowadzeniu regulacji monta owej i eksploatacyjnej w niezb dnym zakresie,
Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a, w miar  mo liwo ci
przy najwy szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj cych parametrów
obliczeniowych.
Przed przyst pieniem do badania dzia ania i szczelno ci na gor co, budynek powinien by  ogrzewany co najmniej
przez trzy doby.
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Podczas badania dzia ania i szczelno ci na gor co nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze , uszczelnie ,
awnic itp. oraz skontrolowa  zdolno  wyd ania kompensatorów, Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne

usterki nale y usun . Wynik badania uwa a si  za pozytywny, je li ca a instalacja nic wykazuje przecieków ani
roszenia, a po och odzeniu nic stwierdzono uszkodze  i innych trwa ych odkszta ce .
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania
by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin,
w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania instalacji, pomiary nale y wykonywa  w sposób okre lony w
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powo anych normach i rozporz dzeniach.

6. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie instalacji i w
szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem
i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez innych
pracowników.
Odbiory mi dzy operacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów robót:
wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem;
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.
Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót oraz
potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania
instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.
Odbiór techniczny - ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego – ko cowego po spe nieniu nast puj cych warunków:
zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow  zapewniaj  uzyskanie
za onych parametrów czynników grzejnego (temperatura zasilenia, przep yw, ci nienie dyspozycyjne)
zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na efekt
ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj  i spe nienie wymaga  w zakresie
izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga  zwi zanych z oszcz dno ci  energii.
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budow  i
przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z których wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
instrukcj  obs ugi instalacji.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
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sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,
sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.
W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po
usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru
ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji
spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

 8.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych
systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych
systemów wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania
PN/H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych
i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
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29. S-4 Instalacja gazowa

S-4  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.33

Kategoria robót   Instalacja gazowa                             kod  CPV  45330000-9

WST P
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji gazowej.
Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi przepisami.
Instalacja gazowa
Instalacj  gazow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s ce do zaopatrywania budynku
w gaz ziemny, oddzielona od sieci gazowej g ównym kurkiem gazowym.
Ci nienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.
Ci nienie dopuszczalne instalacji
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji
Ci nienie próbne, ppróbne
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.
Ci nienie nominalne PN
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

rednica nominalna (DN lub dn)
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy

zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.
Nominalna grubo cianki rury (en)
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej grubo ci cianki rury
wyra onej w milimetrach.
Gazomierz
Urz dzenie pomiarowe s ce do rozlicze  pomi dzy dostawc  gazu a odbiorc .

ród o ciep a
Kocio  gazowy dwufunkcyjny.
Ci nienie robocze urz dzenia
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie w miejscu zainstalowania urz dzenia w instalacji (to znaczy z uwzgl dnieniem
wp ywu wysoko ci ci nienia s upa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urz dzenia),
przy ci nieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza instalacji c.o., trob (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji ogrzewczej przewidziana w dokumentacji projektowej, która
dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie.

rednica nominalna (DN lub dn)
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy

zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST,
obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.  MATERIA Y
1. Acetylen rozpuszczony techniczny
2. Asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100
3. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
4. Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-12mm
5. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work
6. Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8-4,0mm
7. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego
8. Farba ftalowa ta
9. klucze stalowe do kurków gazowych
10. Kolano hamburskie
11. Kompletny zbiornik podziemny o pojemno ci 2700dm3 ustawiony w wykopie na p ycie elbetowej i
pod czony do szafki z reduktorem na cianie budynku
12. kurki gazowe mosi ne r.15 mm
13. kurki gazowe przelotowe o r. 15 mm
14. czniki z eliwa ci gliwego czarne r.15 mm
15. Piasek naturalny kopany
16. Reduktor II stopnia
17. Rozcie czalnik do wyrob.lakier. poliwinyl.
18. Rury stalowe bez szwu czarne r.25 mm
19. Rury stalowe bez szwu czarne r.80 mm
20. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o r.nom. 25 mm
21. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne r.15 mm
22. Szafka gazowa na cienna 450x400x250
23. Szafka kurka g ównego
24. Sznur konopny - smo owa
25. Tlen spr ony techniczny w butlach pow.6m3
26. uchwyty do ruroci gów stalowych o r.nom. 25 mm
27. zawory kulowe do gazu gwintowane o r. 20 mm
28. Kompletny kocio  dwufunkcyjny kondecsacyjny z zasobnikiem 120dm3 oraz systemem odprowadzenia
spalin
29. materia y pomocnicze
Wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów budowlanych stosowanych w instalacjach gazowych
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z ustaw  [15], stosowa  wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  zharmonizowan  albo europejsk

aprobat  techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór okre la za cznik nr 1 do ustawy [15].
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwu s  równie  w ciwie oznaczone
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów
wcze niejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych przepisach okre lonych nadaj  si  do stosowania, w rozumieniu
ustawy [15], przy wykonywaniu robót budowlanych, tj:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono

zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji

[7 i 8],
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj

zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z
wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, b cym za cznikiem do rozporz dzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent
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(zgodnie z art. 10 ustawy [15]) wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego z t
dokumentacj  oraz z przepisami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy (rozbiórki), a je eli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, jest obowi zany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa  dokumenty
stanowi ce podstaw  ich wykonania, a tak e o wiadczenie dotycz ce wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, oraz udost pnia  te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.
Kontrola materia ów.
Wszystkie materia y przewidziane do u ycia podczas budowy b  przed dopuszczeniem do robót podlega
akceptacji Inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek roboty, do których u yto nie zaakceptowanych materia ów b  traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materia y o niew ciwych cechach zostan  usuni te i wymienione na w ciwe na koszt Wykonawcy.
Przechowywanie materia ów.
Materia y powinny by  przechowywane w sposób zapewniaj cy zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót.
Sk adowanie powinno by  prowadzone w sposób umo liwiaj cy inspekcj  materia ów.
Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po zako czeniu robót  doprowadzone przez
Wykonawc  do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, bez dodatkowych op at ze
strony zamawiaj cego.

2.   SPRZ T
Do wykonania robót nale y stosowa  sprz t dostosowany do rodzaju wykonywanych robót, posiadaj cy odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie stwarzaj cy zagro enia przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.
Sprz t powinien by  stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie   dysponowa
sprawnym sprz tem rezerwowym umo liwiaj cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz tu podstawowego.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.  TRANSPORT
Wykonawca powinien dostosowa  si  do obowi zuj cych ogranicze  obci  osi pojazdów podczas transportu
materia ów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy.
Wykonawca nie mo e u ywa  pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi na istniej cej nawierzchni
nieruchomo ci, na której prowadzone s  roboty ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obr bie granic
terenu budowy.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi  lub wymieni  wszystkie uszkodzone elementy na w asny koszt, w sposób zaakceptowany przez  inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

ciwo ci przewo onych materia ów.

4.  WYKONYWANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Roboty nale y wykona  z nale yt  staranno ci  i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.
Ka da robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przyst pieniem
do nast pnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji inspektora nadzoru pe ne ryzyko ponosi wykonawca.
Szczegó owe zasady wykonania robót zosta y okre lone w dalszej cz ci specyfikacji technicznej.
4.1.1 Instalacja gazowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym j
wykonano, mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
a) bezpiecze stwa konstrukcji,
b) bezpiecze stwa po arowego,
c) bezpiecze stwa u ytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
e) ochrony przed ha asem i drganiami,
f) oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

4.1.2 Instalacja gazowa powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie
wymaga  przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy
Prawo budowlane [1], z uwzgl dnieniem ewentualnych odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
4.1.3 W budynkach istniej cych lub ich cz ci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie u ytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz dzenia [2], spe nienie wymaga  wymienionych w 4.1.1 i 4.1.2 jest mo liwe tak e w inny
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sposób, stosownie do wskaza  ekspertyzy technicznej w ciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych, uzgodnionych z w ciwym komendantem
wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej lub pa stwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy.
4.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja gazowa powinna by  wykonana, przy wzi ciu pod uwag
przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania, zgodny z
przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we w ciwym zakresie zgodny z
wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów
budowlanych, wydanych w drodze rozporz dze , zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia [3]),
a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
4.2 Materia y, z których mog  by  wykonane przewody instalacji gazowej
Na instalacj  ogrzewcz  wodn  zastosowa  rury przewodowe stalowe rednie czarne ze stali w glowej zwyk ej wg
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane oraz PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co
ogólnego zastosowania. Stosowa  rury spe niaj ce wymagania podane w polskiej normie.
UWAGA: zabrania si  stosowania stali w glowej zwyk ej ocynkowanej.

4.2.1 Po czenia spawane
Po czenie spawane mo e by  wykonywane ró nymi metodami:
- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
- spawanie ukowe elektrodami otulonymi,
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Przy po czeniu spawanym nale y:
- mo liwie ograniczy  powierzchni  spoiny stykaj  si  z czynnikiem znajduj cym si  w przewodzie,
- stosowa  spoiny czo owe ci e z pe nym przetopem,
- nie stosowa  jednostronnych po cze  spawanych na zak adk  i spoin punktowych,
- nie stosowa  centrowania z zastosowaniem nie daj cych si  usun  wk adek.
Spawanie gazowe wykonuje si  mieszanin  tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania po cze  obwodowych na rurach o grubo ci cianek do 4 mm i to niezale nie od rednicy rury oraz o
grubo ci cianek wi kszej od 4 mm, lecz o rednicy nie przekraczaj cej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegów do po cze  czo owych uj te s  w normie PN-M-69013.
Do spawania stali w glowych i niskostopowych nale y stosowa  druty wed ug PN-M-69420. Spawanie innych
materia ów nale y wykonywa  zgodnie z odpowiednimi szczegó owymi instrukcjami spawania.
Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stosuje si  do czenia wyrobów zarówno ze stali w glowych jak
i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czo owych
i pachwinowych o ró nych grubo ciach podaje norma PN-M-69014.
Uzyskanie poprawnego po czenia spawanego zale y w znacznym stopniu od:
- sposobu ukosowania czonych brzegów,
- rednic elektrod stosowanych do wykonywania ciegów spoiny.
4.2.2 Po czenia gwintowe
Po czenie gwintowe mo e by  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelk  zaciskan
mi dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotycz ce gwintów wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania powinny by  zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.
Gwint mo e by  wykonany w materiale rodzimym elementu czonego (uformowany metod  obróbki mechanicznej
lub w trakcie wtrysku) albo z innego materia u w postaci pier cieniowej wk adki, stanowi cej integraln  cz

czonego elementu.
Gwinty powinny by  równo naci te i odpowiada  wymaganiom odpowiedniej normy. Dok adno  naci cia gwintu
sprawdza si  przez nakr cenie z czki.
Po czenie skr ca si  wst pnie r cznie, a nast pnie dokr ca za pomoc  narz dzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementów po czenia) lub za pomoc  narz dzi uniwersalnych. Bez wzgl du na sposób dokr cania,
niedopuszczalne jest dokr canie zbyt s abe, zbyt mocne, a tak e powodowanie mechanicznego uszkodzenia czonych
elementów. Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta  teflonow  lub past  uszczelniaj . Stosowanie
konopi w po czeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyj tkiem po cze  z gwintami wykonanymi
w tworzywie (bez wk adek metalowych), nawet gdy gwint ukszta towany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z

czonych elementów (w po czeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog  by  stosowane materia y
czniej ce pod wp ywem wody).

Po czenia gwintowe rur mog  by  wykonywane w instalacjach, w których ci nienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Po czenia gwintowe mog  by  stosowane do po cze  rur z armatur
oraz urz dzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczaj cych powy sze warto ci, je eli
gwintowane kró ce po czeniowe armatury lub urz dzenia, wykonane s  w ich materiale rodzimym.
4.3 Prowadzenie przewodów instalacji gazowej
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4.3.1 Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach
sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach
nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.
4.3.2 Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd  cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji),
4.3.3 Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali

glowej zwyk ej).
4.3.4 Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów w szlichcie pod ogowej.
4.3.5 Przewody rozprowadzaj ce do poszczególnych lokali, prowadzone obok siebie, powinny by  u one
równolegle zachowuj c sta  odleg  mi dzy osiami wynosz  8 cm (± 0,5 cm).
4.3.6 Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na
kondygnacj .
4.3.7 Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj .
4.3.8 Przewody poziome nale y prowadzi  10 cm powy ej przewodów innych instalacji .
4.3.9 Przewody krzy uj ce si  z przewodami innych instalacji powinny by  od nich oddalone minimum 2 cm.

4.4 Podpory
4.4.1 Podpory sta e i przesuwne
4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi  tratwy i trwa y monta  przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

4.4.1.2 Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów podano w poni szej tablicy:

Materia  rury rednica nominalna rury
Przewód montowany w instalacji

Pionowo1)

m
inaczej

m
1 2 3 4

Stal niestopowa;
(stal w glowa zwyk a);
stal odporna na korozj ;

DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8

1) Lecz nie mniej ni jedna podpora na ka  kondygnacj

4.5 Tuleje ochronne
4.5.1 Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem
pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
4.5.2 W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
4.5.3 Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
4.5.4 Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej strony, a przy
przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki.
4.5.5 Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym nie
dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej
napr cinaj cych.
4.5.6 Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego przewodu.
4.6 Monta  urz dze
4.6.1 Zastosowa  urz dzenia o parametrach nie gorszych (ni szych) ni  podane w dokumentacji technicznej.
4.6.2 Kot y gazowe dwufunkcyjne winny posiada  uchwyty, po one na tylnej ciance oraz zdejmowalne obudowy.
4.6.3 Urz dzenia do czasu zako czenia robót budowlanych winny by  zabezpieczone os onami z folii i/lub tekstury
falistej / foli  termokurczliw .
4.6.4 Urz dzenia winny by  przy czone do instalacji gazowej na sta e lub z zastosowaniem elastycznych przewodów
metalowych.
4.6.5 Przed urz dzeniem, w odleg ci nie wi kszej ni  1,0 m od kró ca przy czeniowego, nale y zainstalowa  kurek
kulowy przelotowy.
4.6.6 Urz dzenia montowa  zgodnie z instrukcj  producenta.
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4.6.7 Wsporniki, uchwyty monta owe powinny by  osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwa y. Kocio
powinien opiera  si  ca kowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
4.6.8 Przed pod czeniem kot ów do przewodów spalinowych wykona  renowacj  wszystkich kana ów spalinowych i
wentylacyjnych.
4.6.8.1 Renowacj  poprzedzi  oczyszczeniem kana ów.
4.6.8.2 Do renowacji zastosowa  elastyczne warstwowe wk ady kominowe z folii aluminiowej na tworzywie
sztucznym; minimalna zalecana ilo  warstw folii aluminiowej – 3.
4.6.8.3 Po wprowadzeniu r kawa renowacyjnego do kana u wykona  jego rozparcie poprzez wt oczenie spr onego
powietrza. Wt aczanie prowadzi  zgodnie z zaleceniami producenta (zaleca si  co najmniej 5-krotne).
4.6.8.4 Po rozparciu wk adu kominowego zamontowa  obróbki na dachu oraz drzwiczki rewizyjne (dla kot ów).
4.6.9. Kot y dwufunkcyjne z zamkni  komor  spalania pod czy  na sta e z kana em spalinowym koncentrycznymi
przewodami powietrzno-spalinowymi.
4.6.10 Przewody spalinowe kot ów dwufunkcyjnych z zamkni  komor  spalania wykona  ze stali kwasoodpornej.
Umie ci  je w kominie po jego uprzedniej renowacji wk adem elastycznym.
4.6.11 Przewody spalinowo-powietrzne wyprowadzone ponad dach zako czy  podporami dachowymi prostymi i
wylotami pionowymi.
4.6.12. Kot y z otwart  komor  spalania pod czy  do komina, po jego uprzedniej renowacji, elastycznymi
przewodami spalinowymi stalowymi.
4.7 Monta  armatury
4.7.1 Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
4.7.2 Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do
obs ugi i konserwacji.
4.7.4 Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu by  zgodny z oznaczeniem kierunku
przep ywu na armaturze.
4.7.5 Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar .
4.8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji
4.8.1. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje zabezpieczenie zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji
wykonanych ze stali w glowej.
4.8.2. Zabezpieczenie antykorozyjne mo e by  wykonane po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno ci oraz po
potwierdzeniu tego protokó em odbioru.
4.8.3. Przed na eniem pow ok malarskich wszystkie przewody i elementy instalacji wykonane ze stali w glowej
oczy ci  do minimum trzeciego stopnia czysto ci wg PN-70/H-97050 za pomoc  narz dzi r cznych (szczotki,
skrobaki) lub zmechanizowanych narz dzi r cznych. Nast pnie  przeprowadzi  odt uszczenie powierzchni elementów
rozpuszczalnikiem organicznym.
4.8.4. Na oczyszczone i odt uszczone pod e na  warstw  farby chlorokauczukowej do gruntowania,
przeciwrdzewn  cynkow  70% szar  metaliczn , przestrzegaj c zalece  producenta a po odpowiednim czasie
warstw  emalii chlorokauczukowej tej, ogólnego stosowania 1317-261-01XX. Bezwzgl dnie przestrzega  czasów
mi dzyoperacyjnych wg technologii producenta farb.

5.  KONTROLA  I  BADANIA
Sprawdzenie przygotowania budynku do bada  odbiorczych instalacji gazowej. Sprawdzenie przygotowania budynku
do odbioru instalacji gazowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców
zako czenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji gazowej.
5.1 Zakres bada  odbiorczych
Szczegó owy zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy inwestorem
i wykonawc  z tym, e powinny one obj  co najmniej badania odbiorcze szczelno ci.
5.2 Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji gazowej
5.2.1 Warunki wykonania badania szczelno ci
5.2.1.1 Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementów
instalacji.
5.2.1.2 Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd, w których zmontowano cz  przewodów instalacji,
przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na
zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych.
5.2.1.3 Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone spr onym powietrzem.
5.2.1.4 Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto
ci nienia próbnego.
5.2.2 Badanie szczelno ci instalacji spr onym powietrzem
5.2.2.1 Badanie szczelno ci instalacji mo na przeprowadzi  spr onym powietrzem nie zawieraj cym oleju.
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5.2.2.2 Warto  ci nienia badania szczelno ci instalacji spr onym powietrzem powinna wynosi  1bar a czas próby
30 minut.
5.2.2.3 Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednic tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1 bar.
5.2.2.4 Spr arka, u ywana podczas badania szczelno ci instalacji powietrzem, powinna by  wyposa ona w zawór
bezpiecze stwa, którego otwarcie nast pi przy przekroczeni warto ci ci nienia badania szczelno ci o nie wi cej ni
10%.
5.2.2.5 Podczas badania szczelno ci instalacji spr onym powietrzem nale y zwróci  szczególn  uwag  na
niebezpiecze stwo wynikaj ce z zagro enia wypadkiem spowodowanym mo liwo ci  wypchni cia przez spr one
powietrze elementu instalacji (np. nie nale y stosowa  jako za lepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
5.2.2.6 W przypadku ujawnienia si  podczas badania nieszczelno ci instalacji mo na je lokalizowa  akustycznie lub z

yciem roztworu pieni cego.
5.2.2.7 Podczas dokonywania odczytów wskaza  manometru na pocz tku i na ko ce badania oraz w akcesie co
najmniej pól godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie
powinna przekracza  ± 3 K) i nie powinni wyst powa  promieniowanie s oneczne.
5.2.2.8 Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci nienia oraz
nie stwierdzenie nieszczelno ci instalacji.
5.2.2.9 Po przeprowadzeniu badania szczelno ci spr onym powietrzem, powinien by sporz dzony protokó  badania
okre laj cy ci nienie próbne przy którym by o wykonywam badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y
jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci. Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja ogrzewani powinna by  przedstawiona do
ponownych bada .
5.3 Badania odbiorze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji gazowej
Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji powinny by  przeprowadzone
po ca kowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze  antykorozyjnych, a przed ewentualnym zakryciem
przewodów. Podczas odbioru nale y oceni , wygl d zewn trzny izolacji i ich szczelno .
Pow ok  nale y uzna  za prawid ow  je eli nie stwierdzono pozosta ci rdzy, lu nej zgorzeliny,  uszczenia lub

kania pow oki malarskiej i przeci gni cie po niej ostrym przedmiotem nie powoduje odpadania farby
a jedynie jej zarysowanie.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
5.4 Badania armatury przy odbiorze instalacji gazowej
5.4.1 Badania armatury odcinaj cej
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem technicznym,
b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny,
w protokóle nale y okre li  termin w którym armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.   ODBIÓR ROBÓT
6.1 Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji gazowej
6.1.1 Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie instalacji i w
szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.
6.1.2 Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez innych
pracowników.
6.1.3 Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów robót:
a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -

zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno  kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

6.1.4 Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót
oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. W protokóle nale y jednoznacznie
identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.
6.1.5 W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania
instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.
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6.2 Odbiór techniczny cz ciowy instalacji gazowej
6.2.1 Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji gazowej,
do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u onych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane,
których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego).
6.2.2 Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) jednak bez
oceny prawid owo ci pracy instalacji.
6.2.3 W ramach odbioru cz ciowego nale y:
a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich

punktach specyfikacji technicznej a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
6.2.4 Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót,
zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W
protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji,
które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.
6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li  zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona
odbioru cz ciowego.
6.3 Odbiór  techniczny-ko cowy instalacji gazowej
6.3.1 Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu nast puj cych
warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji antykorozyjnej,
b) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
c) instalacj  nape niono gazem i odpowietrzono – dokonuje tego dostawca gazu,
d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow ,
6.3.2 Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami

dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budow  i

przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacj ,
i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj  obs ugi instalacji.
6.3.3 W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach

specyfikacji technicznej, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci
wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
6.3.4 Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji gazowej do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
6.3.5 Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku zako czenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji.
W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie
uleg y destrukcji.
Dokumentacja techniczna powykonawcza
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Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  projekt techniczny powykonawczy instalacji
(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy).
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawiera :
1) plan sytuacyjny w skali wystarczaj cej dla zobrazowania po enia obiektu z wykonan  instalacj ,
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyk  ogóln  i nominalnymi parametrami pracy instalacji,
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji gazowej, to znaczy projekt, którego realizacj  potwierdzili

kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawid owo  wykonania instalacji, na
którym naniesiono dokonane w trakcie monta u zmiany i uzupe nienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji jak: rzuty kondygnacji, rozwini cia, konieczne schematy, rysunki umo liwiaj ce lokalizacj
obudowanych i zas oni tych przewodów i urz dze , itp.),

4) atesty, certyfikaty, wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na zastosowane materia y
i urz dzenia,

5) wiadczenia wskazuj ce, e ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacji gazowej, s  zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
i obowi zuj cymi normami,

6) instrukcja obs ugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w
instalacji, dla których jest to niezb dne,

7) dokumenty potwierdzaj ce gwarancj  producenta lub dystrybutora na wyroby obj te gwarancjami,
8) obmiar robót powykonawczy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót powykonawczy
Po zako czeniu robót instalacyjnych nale y dokona  obmiaru powykonawczego instalacji gazowej. Obmiar ten
powinien by  wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie
z za cznikiem Nr 1 do rozporz dzenia [8], w tym np.:
a) ugo  przewodu nale y mierzy  wzd  jego osi – w mb,
b) do ogólnej d ugo ci przewodu nale y wliczy  d ugo  armatury czonej na gwint i czników,
c) ugo  zw ki (redukcji) nale y wliczy  do d ugo ci przewodu o wi kszej rednicy,
d) ca kowit  d ugo  przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno  lub przy badaniach

na gor co powinna stanowi  suma d ugo ci przewodów zasilaj cych i powrotnych.
e) ilo ci urz dze  i armatury – w sztukach.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych.
Ilo ci poszczególnych elementów robót demonta owych ustala si  wed ug rzeczywistych wymiarów pomierzonych w
naturze, przed rozpocz ciem robót demonta owych, w jednostkach miary zgodnych
z oznaczeniami podanymi we wskazanych w przedmiarach tablicach katalogów. Z d ugo ci przewodów nie nale y
potr ca  z czy i kszta tek.
Nak ady robót demonta owych podane w katalogach dotycz  ilo ci demontowanych przewodów
i urz dze  nadaj cych si  do dalszego u ytku. W przypadku stwierdzenia, e stan przewodów
i urz dze  nie gwarantuje odzysku i demonta  mo na potraktowa  jako wyburzeniowy, do nak adów podanych w
tablicach nale y stosowa  wspó czynnik 0,70.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
Zastosowanie maj  ustalenia  PODSTAWA P ATNO CI  Specyfikacji Technicznej bran y budowlanej.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  wewn trznych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
przekazanie Inwestorowi wskazanych przez  Inspektora nadzoru materia ów i urz dze
z demonta u oraz transport na sk adowisko odpadów i utylizacja pozosta ych materia ów.

9.  POWO ANE ORAZ ZWI ZANE PRZEPISY I NORMY
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz  z 2004 r. Nr 6, poz.

41)
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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[3]  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4]  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5]  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia
wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywie na spe nianie wymaga  podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7]  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w
Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie albo

cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na
znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodno ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczaj cych do obrotu wyroby mog ce stwarza  zagro enie albo które s  ochronie lub ratowaniu ycia,
zdrowia i rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodz ce z kraju, z którym Polska zawar a
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno ci lub deklaracji zgodno ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga  w zakresie efektywno ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nak adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegó owego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[12]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[13]  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91 /02 poz. 811)

[14]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

[15]   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)
[16]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,

wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04, poz. 2011)

PN-ISO 7-1:1995
Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995
Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
PN-79/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013
Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014
Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych
PN-88/M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01
Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03
Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych czynników
PN-70/N-01270.14
Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
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30. S-5 Przy cza wod - kan

S-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.33

Kategoria robót   Instalacja wod-kan - przy cza kod  CPV  45330000-9

a) nazwa zadania
Budowa budynku obka.
b) przedmiot i zakres robót budowlanych

Przy cze wodoci gowe – wykonanie przy cza wody od miejskiej sieci wodoci gowej do budynku.
Przykanalik sanitarny – wykonanie przykanalika odprowadzaj cego cieki sanitarne z budynku
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studni  po redni .
Kanalizacja deszczowa – wykonanie odcinków sieci wraz ze studniami i wpustami deszczowymi, pod czenie rur
deszczowych do studni na kanalizacji deszczowej.

c) wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych

- Za adunek i wy adunek materia ów oraz narz dzi i pomocniczego sprz tu na rodki transportowe, w
zale no ci od mas jednostkowych i wymiarów wyrobów:
- do 100 kg - r cznie,
- ponad 100 do 250 kg - przy u yciu sprz tu r cznego,
- ponad 250 kg - przy u yciu urawia.

- Wewn trzny transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi przy zastosowaniu w ciwych rodków
transportu i sprz tu, z magazynu przyobiektowego do sfery roboczej.

- Monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robót.
- Wykonanie zabezpiecze  przed wp ywami atmosferycznymi oraz ewentualne usuwanie skutków tych

wp ywów.
- Obs uga sprz tu drobnego oraz tych jednostek sprz tu podstawowego, dla którego nie przewiduje si

dodatkowej obs ugi,

d) informacje o terenie budowy

wg STWiORB bran y budowlanej.

I. PRZY CZE WODOCI GOWE

1.1. zakres robót obj tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  budowy przy cza wody do budynku wielorodzinnego i
obejmuj :

      -  budow  ruroci gu przy cza wodoci gowego  ø 63 mm d ug. 16,0 m

1.2. okre lenia podstawowe – definicje
1.2.1.    Sie  wodoci gowa - ruroci gi wraz z niezb dnym uzbrojeniem s cym do transportu wody.

1.2.2. Armatura - urz dzenia zainstalowane na sieci pozwalaj ce na zamykanie ( regulacj  ) przep ywu wody, jego
poboru, pomiar przep ywu, itp.

1.2.3. Blok oporowy - betonowy element wylewany na miejscu monta u wodoci gu s cy do przejmowania
obci  z wodoci gu, armatury, itd. i przekazywania ich na grunt

1.2.4. Blok podporowy – betonowy fundament pod armatur
1.2.5. W ze  monta owy - miejsce, w którym nast puje rozga zienie odcinków przewodów.
1.2.6. Roboty zanikaj ce - elementy robót , które w wyniku nast puj cych po nich robót ulegaj  zakryciu

(np. podsypki, monta  armatury w wykopie, itp.) a które wymagaj  odbioru cz ciowego.
1.2.7.  Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania

wykopów



str. 136

1.2.8.   Podsypka - warstwa materia u mineralnego (piasek) wbudowana w wykop stanowi ca  podbudow  ruroci gu.
1.2.9.  Obsypka - warstwa materia u mineralnego (piasek) wbudowana w wykop stanowi ca warstw  ochronn

ruroci gu.
1.2.10. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

niniejszej SST.

1.3. ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
SST i poleceniami In yniera.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru
ostatecznego robót.
Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy i stanowi  b dzie cz  umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje w sposób przedstawiony w zatwierdzonym projekcie organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót przez ca y okres ich wykonywania.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania.
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe
informacje dotycz ce proponowanego ród a uzyskania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada .
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. Wszystkie odpowiednie
materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora Nadzoru.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b

one w miejscu wskazanym przez In yniera.
Materia ami podstawowymi przy budowie przy cza wodoci gowego wg zasad niniejszej SST s :

- rury ci nieniowe z polietylenu wysokiej g sto ci do wody pitnej ø 63 mm
- kszta tki ci nieniowe z polietylenu wysokiej g sto ci do wody pitnej, do zgrzewania doczo owego
- kszta tki ci nieniowe z polietylenu wysokiej g sto ci do wody pitnej, do zgrzewania elektrooporowego
- nawiertka DN 125/50 PN10
- zasuwa DN 50/dn63 mm z obudow  i skrzynk  uliczn
- piasek, wir
- beton B-15

2.2. Rury, kszta tki wodoci gowe i armatura
Nale y stosowa  rodzaj rur i kszta tek uzgodniony z MWiO w Grudzi dzu oraz zgodny z dokumentacj  projektow .
Je eli  dokumentacja nie przewiduje inaczej to nale y stosowa  rury ci nieniowe z polietylenu wysokiej g sto ci
PEHD trzeciej generacji (PE100) szeregu SDR 17 - PN10.
Zastosowane rury i kszta tki polietylenowe winny odpowiada  PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw
sztucznych do przesy ania wody oraz posiada  odpowiednie aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH.
Wymiary rur i kszta tek oraz ich tolerancje musz  odpowiada  okre lonym w normach. Armatura musi odpowiada
poni szej charakterystyce:
- Zasuwa do przy czy domowych z mi kkim uszczelnieniem klina PN 16. Zasuwa wyposa ona w gwint zewn trzny
BSP z jednej strony, kielich do rur PE z pier cieniem wzmacniaj cym z drugiej strony.
Korpus i pokrywa wykonana z POM. Zakres rednic - DN50. Mosi ny klin nawulkanizowany gum  EPDM.
Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej cz ci klina. Trzpie  ze stali nierdzewnej, gwint walcowany. Wbudowany
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pier cie  oporowy zabezpieczaj cy przed zerwaniem zasuwy. Uszczelnienie trzpienia sk adaj ce si  z: 2 o-ringów z
gumy EPDM i pier cienia uszczelniaj co-zgarniaj cego z gumy NBR.
- Obudowy zasuw - przed acze teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i przy czeniowych DN50.
Dolna pokrywa chroni ca miejsce czenia przed acza z trzpieniem zasuwy. Pr t i rura ochronna ze stali
ocynkowanej 8.8. lub tworzywa sztucznego. Tuba ochronna wyposa ona w swojej górnej cz ci w wypustki do
dopasowania wymaganej d ugo ci przed acza. Zabezpieczenie po czenia trzpie /przed acz zawleczka ze stali
nierdzewnej A2.
2.2.1.Sk adowanie rur, kszta tek i armatury
Standardowo rury o rednicach do 63 mm w cznie produkowane s  w zwojach, a powy ej tej rednicy
w odcinkach prostych o d ugo ci 10 lub 12 m.
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim i równym pod u.
Wysoko  sk adowania rur nie powinna przekracza :

- 1,5 m dla rur w zwojach
- 1,0 m dla rur sk adowanych luzem

Rury nara one na bezpo rednie dzia anie promieniowania s onecznego i opady atmosferyczne, nie mog  by
przechowywane d ej ni  1 rok. Rury zabezpieczone przed promieniowaniem s onecznym i opadami nie mog  by
przechowywane d ej ni  2 lata.
Rury mo na  sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych.
Pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drewnianych.
Podobnie, na podk adach drewnianych nale y uk ada  kszta tki eliwne i armatur .
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  materia y wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków, w sposób
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych rodzajów materia ów.
Kszta tki nale y przechowywa  w oryginalnych opakowaniach na p askim i równym pod u,
w sposób zapewniaj cy dost p do poszczególnych asortymentów i partii.
Sk adowane kszta tki musza by  zabezpieczone przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w dokumentacji. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie
gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniom
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do
wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

3.2. Sprz t do wykonania sieci wodoci gowej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania sieci wodoci gowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:

- urawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsi biernych,
- spycharek ko owych lub g siennicowych,
- sprz tu do zag szczania gruntu,
- wci garek mechanicznych,
- betoniarek,
- beczkowozów,
- sprz tu podr cznego ( opaty, kilofy )

4. TRANSPORT.
4.1.  Ogólne wymagania.
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania sprz tu nie powoduj cego niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych, w czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów. Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót
zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
4.2. Transport rur wodoci gowych
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych
w czasie ruchu pojazdów.
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Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportuo wi cej ni  1/3
rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur  nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne

warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kszta tek i armatury.
Kszta tki i armatur  przewozi  w opakowaniach, w sposób zabezpieczaj cy przed przemieszczaniem si
i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST oraz poleceniami In yniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez Inspektora Nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na

asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków
osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi
sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub
mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu
mechanicznego.
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami ruroci gu, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego

bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów
rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by  wykonane od  0,10 do 0,15 m g biej od projektowanego poziomu
dna.
5.4. Przygotowanie pod a
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z
piaskiem o grubo ci od 10 do 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o
grubo ci od 10 do 20 cm.
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w SST.
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach

Minimalna warto  Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97
Na g boko ci poni ej 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 0,95 0,95 0,95

Je eli grunty rodzime w wykopach nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem
konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie
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zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego
uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 .
5.5. Roboty monta owe
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, spadki ruroci gu powinny zapewni  mo liwo  jego
odwodnienia i odpowietrzenia.
5.5.1.  Podsypka pod ruroci gi.
Dno wykopu wyrówna  za pomoc opat, odrzucaj c urobek na odk ad. Kruszywo na podsypk  winno by  rozk adane
w warstwie o jednakowej grubo ci. Rozk adana warstwa powinna mie  tak  grubo  aby ostateczna grubo
po zag szczeniu wynosi a 10 cm.
Warstwa podsypki powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków
i rz dnych wysoko ciowych. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem
wymieni  kruszywo, zast puj c je materia em odpowiadaj cym okre lonym wymaganiom.
Je eli kruszywo nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego
sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i
dobrze odwodnione. Zag szczenie kruszywa wykonane b dzie po u eniu ruroci gów.
5.5.2. Monta  ruroci gów i armatury.
Roboty rozpocz  od wytyczenia osi przewodów, punktów za ama  trasy i w ów monta owych oraz rz dnych
przewodów. Spadek pod ny powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow .
Dok adno  spadku ruroci gów nale y sprawdzi  przez niwelacj  i nie powinna ona odbiega
od projektowanej o +/- 1 cm przy pomiarze rz dnych po osi przewodu.
Projektowana trasa przewodu powinna by  trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomoc  ko ków osiowych,
ko ków wiadków lub aw celowniczych.
Monta  wodoci gu wykonuje si  przez zgrzewanie czo owe na brzegu wykopu na powierzchni terenu.  Wloty
(ko cówki) rur powinny by  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez za enie tymczasowych korków.  Na
ruroci gu mog  by  równocze nie montowane kszta tki zabezpieczone odpowiednio przy opuszczaniu
do wykopu
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od ustalonego w dokumentacji nie mo e przekracza  10cm, a
ró nica rz dnych w adnym punkcie przewodu nie mo e przekracza  +5cm.
Przewód musi ci le przylega  do pod a na ca ej swojej d ugo ci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Na w czeniu do wodoci gu wykona  blok oporowy z betonu B-15 i stali A-0. Blok oporowy musi mie  stabilne
oparcie o grunt rodzimy. Pomi dzy betonem a powierzchni  kszta tki umie ci  grub  foli  lub ta  z tworzywa
sztucznego. Powierzchnia oparcia bloku oporowego nie mo e by  mniejsza od wymaganej.
Armatur  (zasuwy wodoci gowe) ustawi  na prefabrykowanych p ytach fundamentowych. Armatur  ko nierzow
nale y czy  na uszczelk  gumow  poprzez skr cenie na ruby naprzemianlegle o odpowiednim momencie.
Prze czenia wybudowanych wodoci gów do istniej cej sieci powinien, wykona  dostawca wody.
5.5.3. Obsypka ruroci gów.
Kruszywo winno by  rozk adane w warstwach o grubo ci 10-15 cm. Materia  obsypki rozk ada  w sposób
zabezpieczaj cy przed przemieszczeniem ruroci gu. Kruszywa nie wolno zrzuca  ani sypa  z wywrotki. Zag szczanie
rozpocz  po u eniu pierwszej warstwy obsypki. Ka da warstwa musi by  zag szczana
do stopnia zag szczania 1,0 (w pasie drogowym) i co najmniej 0,93 (na pozosta ych terenach).
Obsypk  wykonywa  do osi gni cia poziomu przynajmniej 20 cm ponad wierzch rury.
5.5.4.Próba szczelno ci.
Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10725:1997    Wodoci gi -- Przewody zewn trzne --
Wymagania i badania. Prób  przeprowadza si  po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z  piasku grubo ci 30cm z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wy czeniem
odcinków po cze  rur i armatury.  Wszystkie z cza powinny by  odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia ewentualnych
przecieków wody.
Z uwagi na materia  rur zaleca si  wykonanie próby dwustopniowo wg projektu  normy europejskiej prEN 805/96.
Najpierw nape nia si  ruroci g wod  pod ci nieniem roboczym, dokonuj c dok adnego odpowietrzenia i obni a si
ci nienie do 0,2 MPa. Tak nape niony wodoci g pozostaje ca  dob . Nast pnego dnia w ci gu 10 minut nale y
podnie  ci nienie do 1,5 ci nienia roboczego i utrzymywa  to ci nienie przez okres 0,5 godziny, dopompowuj c w
sposób ci y lub z krótkimi przerwami. Nast pnie bez pompowania obserwowa  badany odcinek przez okres 1
godziny. W tym czasie nie powinno by  spadku ci nienia o wi cej ni  30%.  Drug  prób  wykonuje si  po obni eniu
ci nienia do 0,6 MPa w ci gu 10 minut. W czasie nast pnej  0,5 godziny ci nienie nie powinno obni  si  wi cej ni
dopuszczone norm . W przypadku negatywnego wyniku pierwszej lub drugiej próby nale y sprawdzi  miejsca
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po cze  i usun  ewentualne wycieki, a nast pnie obni  ci nienie do 0,2 MPa na okres 2 godzin dla uspokojenia
materia u rury i przeprowadzi  obydwie próby ponownie.
5.5.5. Dezynfekcja i p ukanie sieci
Dezynfekcj  przewodów przeprowadza si  wod  chlorow  powsta  z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu,
zawieraj  co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynosz cym 24 godziny.  Dezynfekcj  przeprowadza
si  dawkuj c roztwór rodka dezynfekuj cego przez powolne nape nianie przewodu przy pomocy chloratora
przewo nego. Pozosta  chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi  10 mg Cl2/dm3. Zrzut wody po
chlorowaniu odprowadzi  za pomoc  instalacji tymczasowej umo liwiaj cej rozcie czenie wod  wodoci gow  wody
po chlorowaniu w celu ograniczenia st enia wolnego chloru do 5 mg/l (wzgl dnie neutralizacji tiosiarczanem sodu)
do najbli szej studni kanalizacji sanitarnej.
Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwi zanych z dezynfekcj  przeprowadzi  p ukanie
przewodu. P ukanie dokonuje si  czyst  wod , przy szybko ci przep ywu dostatecznej dla wyp ukania wszystkich
zanieczyszcze  mechanicznych.
Po dalszych 24 godzinach nale y z odcinka wodoci gu pobra   wod  do badania bakteriologicznego.
Pomiar  ilo ci wody zu ytej do dezynfekcji i p ukania przewodów wodoci gowych nale y uzgodni  z  Dzia em Sieci
Wodoci gowej.
5.5.6. Roboty ziemne - zasypanie wykopów.
Przed przyst pieniem do robót nale y utrwali  za pomoc  palików stan wyj ciowy przed tzw. robotami zanikowymi.
Wykopy nale y zasypywa  ziemi  z wykopów po usuni ciu cz ci organicznych i wi kszych kamieni. Grunt
powinien by  uk adany warstwami z zag szczaniem r cznym lub mechanicznym.  Stopie  zag szczenia wg pkt. 5.5.3.
„Obsypka ruroci gów” niniejszej SST. Maksymalna wysoko  warstwy przy zag szczaniu mechanicznym wynosi 30
cm, przy zag szczaniu r cznym 10 - 15 cm.
5.5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej.
Nad wodoci giem w odleg ci 0,50 m od wierzchu rury u  ta  sygnalizacyjno – ostrzegawcz  w kolorze
niebieskim z wk adem metalicznym. Wk ad po czy  galwanicznie z metalowymi elementami uzbrojenia (obudów
zasuw).
Zabudowan  armatur  sieci wodoci gowej nale y oznaczy  tabliczkami zamocowanymi na cianach budynków lub
ogrodzeniach wzgl dnie na s upkach.

6. KONTROLA  JAKO CI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako  materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do bada  .
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko takie materia y, które posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa
wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobata techniczn .
Dziennik budowy jako dokument budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Pozosta e obowi zuj ce dokumenty budowy to protokó  przekazania terenu budowy, umowa i pozwolenie na
realizacj  zadania budowlanego.
6.2. Roboty przygotowawcze.
Wykop nale y wykona  z dok adno ci :

- szeroko  wykopu - nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm,
- rz dne robót ziemnych- ró nica w stosunku do projektowanych nie mo e przekracza  +l cm, -3 cm,
- spadki pod ne i poprzeczne dna koryta nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow ,  prze amania

odchylenia spadków s  niedopuszczalne.
6.3.  Podsypka pod ruroci gi.
Grubo  warstwy powinna wynosi  10 cm i powinna by  mierzona w co najmniej w miejscach za amania trasy sieci,
nie rzadziej ni  1 raz na 50 m.
Dopuszczalna tolerancja grubo ci warstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nierówno ci nale y mierzy at  co 20 m w kierunku pod nym.
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy at  w odst pach co 20 m. Nierówno ci nie mog  przekracza  2 cm. Spadek
poprzeczny nale y sprawdza  za pomoc aty i poziomicy co najmniej raz na ka dym prostym odcinku trasy sieci
wodoci gowej.
Dopuszczalne ró nice w stosunku do spadku projektowanego nie mog  by  wi ksze od 0,5 %.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi pod a od osi przewodu nie mo e przekracza  10 cm.
Rz dne wysoko ciowe nale y sprawdza  na za amaniach trasy sieci, nie rzadziej ni  1 raz na 50 m.
Ró nice pomi dzy rz dnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i - 2 cm
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Warstw  uszkodzon  wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu oraz
mechanicznych nale y naprawi .
6.4. Roboty monta owe.
Nale y dokona  sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektow  porównuj c lokalizacj  w ów monta owych,
armatury, oraz trasy sieci wodoci gowych w planie oraz rz dnych posadowienia armatury i przewodów.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów.
Wyniki bada  winny odpowiada  warunkom okre lonym poni ej:

- ugo ci - dop. odchylenia do 10 cm,
- rednicy - dop. odchylenie 1 cm,
- odkszta ce  - dop. odkszta cenie 8%
- enia przewodu na pod u - ogl dziny zewn trzne ca ego przewodu,
- enia w planie - sprawdzenie dla ca ego przewodu po enia osi w stosunku do projektu,  dop. odchylenie

10 cm,
- profilu pod nego - sprawdzi  rz dne po osi przewodu w kilku wybranych  punktach,  dop. odchylenie +5

cm,
- enia przewodu w rurze ochronnej - wzrokowo
- stan uszczelnie  ko ców rury ochronnej - wzrokowo.

6.5. Obsypka ruroci gów.
Grubo  warstwy powinna wynosi  20 cm ponad wierzch rury i powinna by  mierzona w co najmniej w miejscach
za amania trasy sieci, nie rzadziej ni  1 raz na 50m. Dopuszczalna tolerancja grubo ci warstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nierówno ci nale y mierzy at  co 20 m w kierunku pod nym. Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy at  w
odst pach co 20 m.    Nierówno ci nie mog  przekracza  5 cm. Wilgotno  powinna by  równa optymalnej, lecz nie
mniejsza ni  80% jej wielko ci. Odchylenie stopnia zag szczenia powinno by  mniejsze ni  -2%.
6.6. Próba szczelno ci.
Wyniki próby szczelno ci musz  odpowiada  okre lonym w PN-81/B-10725.
6.7. Roboty ziemne - zasypanie wykopów.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych zwi zanych z zasypaniem wykopu Wykonawca powinien sprawdzi
prawid owo  wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych na ca ci wykonywanego odcinka robót. Rz dne
górnej powierzchni zasypki wykopu nale y sprawdza  w miejscach charakterystycznych ( za amania trasy, uzbrojenie
sieci wodoci gowej, prze amania spadków terenu ).
Rz dne winny odpowiada  rz dnym projektowanym.
Stopie  zag szczenia winien odpowiada  podanemu w pkt. 5.4. niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenie - 2%.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiaru robót. Urz dzenia i sprz t pomiarowy u yty do obmiaru robót

 zaakceptowane przez In yniera.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego i odebranego przy cza wodoci gowego.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
W pierwszej kolejno ci zostanie dokonany odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Wodoci g uznaje si  za wykonany zgodnie z dokumentacj  projektow  je li wszystkie wyniki bada  i pomiary

okaza y si  zgodne z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji technicznej oraz w punkcie 2, 5 i 6 niniejszej
SST.

8.3 W przypadku stwierdzenia wad In ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci rozbiórk  i
ponowne wykonanie wodoci gu wed ug zasad okre lonych niniejsz  SST.
In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne wodoci gu i ustali
zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca wykona na w asny koszt w
terminie ustalonym  z In ynierem.
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9. PODSTAWY P ATNO CI.
atno  b dzie za km u onego wodoci gu zgodnie z obmiarem, oraz wszelkich pozosta ych robót wymienionych w

przedmiarze robót, z uwzgl dnieniem ewentualnych potr ce .
Cena jednostkowa wodoci gu obejmuje:

- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- demonta  istniej cych nawierzchni,
- roboty ziemne,
- zabezpieczenie istniej cych sieci uzbrojenia terenu,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materia ów podstawowych i  pomocniczych,
- przeci cie rur,
- czne opuszczenie rur kszta tek i armatury na dno wykopu,
- monta  ruroci gów
- monta  kszta tek i armatury
- wykonanie podsypki i obsypki ruroci gów
- oznakowanie trasy wodoci gu,
- przeprowadzenie wymaganych bada  i prób,
- zasypanie wykopów z zag szczeniem,
- odtworzenie istniej cych nawierzchni,
- uporz dkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

BN-66/6774-01    Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i pospó ka.
BN-84/6774-04   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-87/6774-04         Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Piasek.
PN-78/B-06714    Kruszywa mineralne. Badania. 0znaczenie zanieczyszcze  organicznych.
PN-74/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-74/B-04480  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Metody bada .
PN-81/B-10725  Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650  Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych – opracowanie  COBRTI INSTAL W-wa

II. PRZY CZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.

1.1. zakres robót obj tych SST.
 Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  budowy przy czy kanalizacji sanitarnej z budynku
wielorodzinnego oraz odprowadzenia wód opadowych z budynku i przyleg ego terenu obejmuj :

- budow  ruroci gu przykanalika sanitarnego  ø 200  mm d ug. 14,5 m
- budow  przykanalików deszczowych ø 110 mm d ug.   5,5,m
- budow  przykanalików deszczowych ø 160 mm d ug.   9,0,m
- budow  odcinka kana u deszczowego ø 250 mm d ug. 27,0,m

1.2. Okre lenia podstawowe
1.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
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1.2.2. Kana y
1.2.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.2.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.
1.2.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia odp ywu cieków sanitarnych z budynku, po czenia rur
deszczowych z budynku oraz wpustów studzienek ciekowych, z sieci  kanalizacji deszczowej.
1.2.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch kana ów bocznych.
1.2.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.2.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m.
1.2.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 m.
1.2.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.2.3.1. Studzienka kanalizacyjna, studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i
prawid owej eksploatacji kana ów.
1.2.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, na
za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.
1.2.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch kana ów
dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
1.2.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód pionowy
umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego do
ni ej po onego kana u odp ywowego.
1.2.3.5. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.24. Elementy studzienek i komór
1.2.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub zbiornika przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych.
Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika.
1.2.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia
obs ugi do komory roboczej.
1.2.4.3. P yta przykrycia studzienki - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
1.2.4.4. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiorników, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
1.2.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków.
1.2.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory roboczej.
1.2.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.3 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
SST i poleceniami In yniera.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru
ostatecznego robót.
Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy i stanowi  b dzie cz  umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. W przypadku,
gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje w sposób przedstawiony w zatwierdzonym projekcie organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót przez ca y okres ich wykonywania.
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2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe
informacje dotycz ce proponowanego ród a uzyskania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada .
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania STWIORB w czasie post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. Wszystkie odpowiednie
materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora Nadzoru.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Zastosowane urz dzenia i materia y
- Rury kielichowe z niezmi kczonego poli(chlorku winylu) PVC-U g adkie klasy S   ( SN8 = 8KN )
wg PN-EN 1401 rednicy 0,20 m i 0,315 m
- Prefabrykaty studni kanalizacyjnych:

- wykonane z betonu o minimum B37, stopie  wodoszczelno ci  W 8, nasi kliwo  < 4%,
- dopuszczalna szeroko  rozwarcia rys dla prefabrykatów elbetowych nie mo e by  wi ksza

od 0,1mm,
- wytrzyma  przy zginaniu dla betonu > 6MPa,
- stosunek w/c < 0,45 (konieczno  zachowania szczelno ci z uwagi na wymagan  odporno  korozyjn

materia u – zabezpieczenie „strukturalne”),
- cement u yty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien wykazywa  odporno  na siarczany:

np. klasy CEM I o zawarto ci siarczanów do 3% -oznaczony jako HSR (lub równowa ny),
- po czenia elementów prefabrykowanych na obszarze wyst powania wód gruntowych wykonane przy

pomocy uszczelki „zintegrowanej” (wbudowanej w czasie produkcji), systemowej – zapewniaj cej pe
szczelno , w d ugim okresie eksploatacji–spe niaj cej wymogi PN-EN-681-1,

- elementy dostosowane do posadowienia w pasie drogowym,
- przykrycia z p yt elbetowych u onych na pier cieniach odci aj cych.

- w azy eliwne typu ci kiego Ø 640 mm klasa D-400 wg PN-H-74051
- podsypka z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
- beton hydrotechniczny powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
- zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.3. Sk adowanie materia ów
2.3.1. Rury kana owe
Rury  mo na sk adowa  na miejscu budowy pod warunkiem, e powierzchnia gruntu jest p aska i wolna od kamieni
lub innych materia ów mog cych spowodowa  uszkodzenie. Je eli podczas transportu rury uleg y deformacji, nale y
przeci  ta my stalowe opasuj ce wi zki i przesun  kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nierówna, nale y zastosowa
drewniane kantówki, zapewniaj ce wystarczaj  powierzchni  no . Powinna ona mie  szeroko  co najmniej 20
cm, a rur nie nale y uk ada  warstwowo wy ej ni  2 warstwy.
 Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.3.2. Kr gi studzienne
Kr gi sk adowa  w pozycji wbudowania jednowarstwowo.
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m.
Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.
2.3.3. azy kana owe i stopnie

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mog   by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko ci
maksimum 1,5 m.
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2.3.5. Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

wigów samojezdnych,
urawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsi biernych,
spycharek ko owych lub g siennicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy

 spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i
innych parametrów technicznych. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
4.2. Transport rur kana owych
Rury kana owe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury GPR nale y przewozi  w fabrycznych opakowaniach z na onymi

cznikami.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych o
stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3
rednicy zewn trznej wyrobu. Do przenoszenia rur w adnym wypadku nie wolno u ywa  klinów stanowi cych ich

podparcie. Nie nale y stosowa  haków zaczepianych o ko cówki rur. Rur nie wolno poddawa  obci eniom
udarowym, a przy ich opuszczaniu na ziemi  nale y unika  zrzucania. Rury nie powinny by  toczone ani przesuwane
po chropowatym pod u, grudach lub kamieniach. Mo e to spowodowa  uszkodzenie na skutek dzia ania obci
punktowych.
4.3. Transport kr gów
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów.
Podnoszenie  i  opuszczanie  kr gów o  rednicach 1,2  m i  1,5  m nale y  wykonywa  za  pomoc  minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport w azów kana owych

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i
czy  ta  stalow .

4.5. Transport wpustów eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przesuwaniem si  podczas transportu.
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4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  segregacji
sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic
okre lon  w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako  wykonywanych
robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami STWIORB (szczegó owa specyfikacja techniczna)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków
osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi
sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi Nadzoru.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub
mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu
mechanicznego.
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego

bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. Dno wykopu powinno
by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów
rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Przygotowanie pod a
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z
piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi.
Wska nik zag szczenia pod a nie mniejszy ni  0,95.
5.5. Roboty monta owe
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia
poni sze warunki:

najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze:

dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
dla kana ów i kolektorów przelotowych -1 ‰

       (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5‰ ).
- g boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m. Przy

mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u.
5.5.1. Rury kana owe
Przed u eniem ruroci gów sprawdzi  kszta t rur. Je eli podczas sk adowania lub transportu rury uleg y sp aszczeniu
uzyskuj c kszta t owalny, przed monta em nale y pozostawiæ je na co najmniej 24 godziny, aby odzyska y przekrój
okr y. Przed opuszczeniem rury do wykopu zaleca si  wykonanie w jego dnie do ków monta owych (w miejscach

czenia rur) w celu umo liwienia prawid owego monta u. Do ki monta owe na czniki nie powinny by  d sze ni
2-krotna d ugo  kielicha. Podczas zasypywania wykopu nale y je wype ni  i zag ci .
Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze.

t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego powinien zawiera  si  w granicach
od 45 do 90o.
Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa  w temperaturze
nie mniejszej ni  +8o C.
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Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u
przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzega
nast puj cych zasad:

trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie,
minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla pojedynczych wpustów i
przykanalików nie d szych ni  12 m mo na stosowa rednic  0,15 m),

ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub studzienki rewizyjnej
po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,

czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20‰  do 250 ‰ ,
kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u zbiorczego,

czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),
czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa  tak, aby wysoko  spadku

przykanalika nad pod og  studzienki wynosi a max. 50,0 cm. W przypadku konieczno ci w czenia przykanalika
na wysoko ci wi kszej nale y stosowa  przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki,

czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by  usytuowane w
odleg ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega  nast puj cych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych ko owych powinny by  zgodne ze rednicami okre lonymi w tablicy jn.

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych
rednica przewodu Minimalna rednica studzienki rewizyjnej ko owej (m)

Odprowadzaj cego
(m)

Przelotowej po czeniowej spadowej-kaskadowej

0,20 – 0,40 1,20 1,20 1,20
0,40 – 0,60 1,40 1,40 1,40
0,60 – 1,00 1,50 1,50 1,50

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y
przestrzega  nast puj cych zasad:

studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w odpowiednich odleg ciach
(max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kana u,
studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów bocznych,
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych),
studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  studzienki
spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny mie  przelew o kszta cie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o
rednicy do 0,40 m w cznie powinny mie  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki.

Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów
drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:
komory roboczej,
komina w azowego,
dna studzienki,

azu kana owego,
stopni z azowych.
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Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy g boko
enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko

komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m.
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y wykona  za pomoc  fabrycznych tulei dostudziennych z
uszczeklami.
Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan  kinet  lub zastosowa  dna
prefabrykowane z kinetami.
Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie  przekrój zgodny z przekrojem
kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie
kierunku trasy kana u kineta powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany
rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰  w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne) powinny
mie  w az typu ci kiego wg PN-H-74051-02 [11].
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach i ziele cach górna
kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe
w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Studzienki ciekowe
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny by  z
wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :

boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,40 m (wyj tkowo - min. 1,00 m i
max. 2,05 m),

boko  osadnika 0,95 m,
rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by  usytuowany
2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego.
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku pod nego.
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa  si  0,5 cm
poni ej poziomu warstwy cieralnej.
Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki rewizyjnej po czeniowej, studzienki
krytej (tzw. lepej) lub wyj tkowo za pomoc  wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza
si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad istniej cymi urz dzeniami
podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  do min. 0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast
powinien by  ustawiony poza kolizyjnym urz dzeniem i po czony przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z
kana em zbiorczym. Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.
5.5.5. Izolacje
Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn .
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem.
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy  przez
zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-
C-96177 [8].
W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y przedzia  nat enia czynnika agresji)
sposób zabezpieczenia rur przed korozj  Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm.
Obsypk  ochronn  rur wykona  po obydwu stronach rury i 30cm ponad ni  - z piasku redniego lub grubego dobrze
uziarnionego (grupa gruntów G2 wg ATV A 127) ze zwróceniem uwagi na podbicie w pachach. Zag szczenie
wykonywa  r cznie warstwami z zachowaniem ostro no ci. Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywa
równocze nie z usuwaniem szalunków obudowy wykopów gdy  musi by  zachowana sztywno  gruntu rodzimego
w strefie obsypki i wspó praca obu gruntów.
Wska nik zag szczenia zasypki po obu stronach ruroci gu do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury powinien by  nie
mniejszy ni  0,95. Od wysoko ci 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie mniejszy ni  0,97. Powy ej wska nik
zag szczenia zasypki powinien odpowiada  okre lonemu w projekcie bran y drogowej (dla pasa drogowego), lecz nie
mo e by  ni szy  ni  1,00.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora Nadzoru PZJ (program zapewnienia
jako ci). W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , STWIORB oraz w czasie umownym.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali
recept .
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej STWIORB i zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów
wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów, zbiorników
i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .

6.2.3. Wymagania i dopuszczalne tolerancje
Podstawowym wymaganiem dla robót b cych przedmiotem niniejszej STWIORB jest odbiór szczelno ci sieci
kanalizacyjnej.
Badanie szczelno ci przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut
ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. Ci nienie to
nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycz ce szczelno ci przewodów s  spe nione, je eli uzupe nienie wody do pocz tkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwil onej:
- 0,15 l/m2 dla przewodów,
- 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi,
- 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610.
Poza w/w nale y dokona  nast puj cych sprawdze :

odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni
 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora od osi przewodu ustalonej
na awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi kszonym
spadku),
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z
pkt 5.5.8,
rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci
do  5 mm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie
z dokumentacj  projektow  i STWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca robot po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek

d  lub przeoczenie w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowi zku uko czenia wszystkich  robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru projektu
na pi mie.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) - wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. (sztuka) – studzienki ciekowe i studnie
rewizyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika,
wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany  zag szczony wykop.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc
za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji
kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie,
okre lone dla tej roboty w STWIORB i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robot b  obejmowa :
- robocizn  bezpo redni  wraz z kosztami towarzysz cymi,
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie pod a i fundamentu,

enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta tki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i



str. 151

mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny – kanalizacyjna
PN-B-12751 Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. Kszta ty                 i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-01 azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kr gi betonowe i elbetowe.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg
                             (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt”
- Warszawa, 1979-1982 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL
W-wa


