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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/

Sokółka: Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia
mieszkalne Sokółka ul. Majowa
Numer ogłoszenia: 75393 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce , Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085
7110911.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia
mieszkalne Sokółka ul. Majowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające
na: Przebudowie poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.21.13.40-4, 45.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 200 000,00 zł każda, za taki sam rodzaj Zamawiający uzna
realizację robót budowlanych polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu budynków użyteczności
publicznej lub zbiorowego zamieszkania w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: ogólnobudowlanej minimum 1 osoba,
(kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata), sanitarnej minimum 1 osoba, (kierownik
budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata), elektrycznej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z
doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących: 1)
Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego,
których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 3)
Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 4) Przesunięcia terminu wykonania
przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe
wykonywanie robót, 5) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, 6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o
podatku od towarów i usług (VAT) 7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa, 8) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 9) Zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sokolka.pl
/samorzad/informacje/zamowienia/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1 pokój 311.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 pokój 207 - kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej "ustawą"
na

Przebudowę poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia
mieszkalne Sokółka ul. Majowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
545-00-04-911
Sokółka
Plac Kościuszki 1
www.sokolka.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
znak postępowania: GR 271.19.2013
ZATWIERDZAM

Sokółka 14 maja 2013 r.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 1
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Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 2

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami wykonawczymi.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust, 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1)
Biuletyn Zamówień Publicznych
2)
strona internetowa Zamawiającego – http://sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/
3)
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Rozdział 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie poddasza w
budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa.
2. Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
Kod CPV45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego,
Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa i przedmiary robót stanowiące Załącznik
Nr 1 do SIWZ.
4. Roboty należy wykonać zgodnie z: Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i
dokumentacją projektową.
5. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia
wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie
wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na
czas prowadzenia robót.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin
gwarancji jakości wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przez
Zamawiającego.
7. Przed przystąpieniem do wyceny robót, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją
projektową oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania
zamówienia, w tym zgodności zakresu robót.
8. Kompletna dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce w
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pok. nr 311 w godz. 8 00 - 1500 oraz jej kopia
stanowi element specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Rozdział 1 – opis przedmiotu
zamówienia).
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji,
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Rozdział 2.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia w terminie: do dnia 31 października 2013 r.
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Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie: minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 200 000,00 zł każda, za taki sam
rodzaj Zamawiający uzna realizację robót budowlanych polegającą na wykonaniu budowy,
przebudowy lub remontu budynków użyteczności publicznej lub zbiorowego zamieszkania w
zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych.
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
ogólnobudowlanej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie
krótszym niż 3 lata),
sanitarnej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym
niż 3 lata),
elektrycznej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie
krótszym niż 3 lata).
5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
8.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
9.
Przy ocenie spełnienia warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający
przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, mogą spełnić tylko niektórzy z
tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych wykonawców były
spełnione łącznie.
10.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
12.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
13.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą,
1.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 4

14.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)
jest niezgodna z ustawą,
2)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6)
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7)
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział 6.
Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest
wskazać w ofercie zakres tych prac.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia zamówienia podmiotowi utworzonemu w formie
konsorcjum. W takim przypadku podmiot ten powinien przedłożyć umowę o utworzeniu konsorcjum
zawierającą w szczególności prawa i obowiązki stron oraz uprawnienia i obowiązki jej lidera. Okres
trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji projektu wraz z okresem rękojmi i
gwarancji.
Rozdział 7.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 1
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust, 1 oraz art. 24 ust. 2 – Załącznik Nr 2
4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej
specyfikacji.
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
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3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędna do wykonania zamówienia wiedzę i
doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: minimum trzy roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum
200 000,00 zł każda, za taki sam rodzaj Zamawiający uzna realizację robót budowlanych polegającą
na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu budynków użyteczności publicznej lub zbiorowego
zamieszkania w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku posiada niezbędnej do wykonania zamówienia
wiedzę i doświadczenie, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 pkt. 2 ust
1-3 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia dysponowali: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
ogólnobudowlanej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie
krótszym niż 3 lata),
sanitarnej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż
3 lata),
elektrycznej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym
niż 3 lata).
Dla potwierdzenia dysponowania w/w osobami Wykonawca składa wykaz osób wraz z
oświadczeniem iż wymienione w nim osoby posiadają wymagana przez Zamawiającego
uprawnienia budowlane.
6. W celu potwierdzenie spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:
wykonawcy składają wraz z ofertą: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga aby
Wykonawca przedstawił dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów wymienione w
Rozdziale 7 pkt. 2 ust 1-3
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w specyfikacji.
6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
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7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie
pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
9) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty,
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
Rozdziale 7 punktach 1 i 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w
wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty
złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu
oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. i 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Rozdział 8.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231)
Rozdział 9.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [ PLN ].
Rozdział 10.

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł.
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2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200 (w tytule
przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
Rozdział 11. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
zamawiającego:
1. Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1,
2. za pomocą faksu na numer /85/ 711 09 11,
3. za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej sokolka@sokolka.pl
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.
Rozdział 13.
Wyjaśnienie treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
wyżej, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
Rozdział 14. Modyfikacja treści specyfikacji
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przestanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Rozdział 15. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
2. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych,
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego.
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 9

4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki,
podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Krzysztof Sarosiek tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk3@sokolka.pl
2) Grzegorz Kucharewicz tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk4@sokolka.pl
Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

OFERTA NA
Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia
mieszkalne Sokółka ul. Majowa.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 4 czerwca 2013 r. godz. 10.00
7. Informacje pozostałe:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana
kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji
8. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 6 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
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4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zwrot oferty bez otwierania
1) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 17.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1, pokój nr 207 – kancelaria, w terminie do dnia 4 czerwca 2013 r., godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki
1, pokój nr 101 dnia 4 czerwca 2013 r., godz. 10.05
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
Rozdział 18.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach, Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami).
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia
(umowy) i uwzględnienia wszystkich niezbędnych dodatkowych kosztów do wykonania
zamówienia, a nie ujętych w specyfikacji.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej. Cena winna
być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT .
4. Wykonawca opracowuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i
usług.
5. Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym musi być podana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje szacunkowe ceny brutto za realizację zamówienia.
8. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – wymóg ten dotyczy
kwoty wpisanej w druku oferty.
9. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
10. Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych.
11. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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Rozdział 19.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania
jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w SIWZ,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone w SIWZ,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium
6) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego
2. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany wskaźnik oceny
oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa
przetarg. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej:
KC= CN / COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Rozdział 20.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców
podając w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności:
1) nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz
łączną liczbę przyznanych punktów,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
1.
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4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z dyspozycjami art. 94 ustawy Pzp.
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
Rozdział 21.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wysokości 10
% wartości umowy.
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200, z dopiskiem zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na wykonanie Przebudowy poddasza w budynku wielorodzinnym na
pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa.
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 %
wysokości zabezpieczenia.
Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
poniższych okoliczności powodujących:
1) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
3)
Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
4)
Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania
robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót,
5) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)
7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa,
8) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
9) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Rozdział 23.
Inne informacje
1.

1. Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zadanie będzie finansowane z budżetu gminy Sokółka.
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Rozdział 24.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga.
Rozdział 25. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
publicznych
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Dokumentacja techniczna
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
Informacje o personelu – wykaz osób
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
Wykaz wykonanych usług
Wzór oferty
Istotne postanowienia umowy
..........................
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Dokumentacja techniczna.
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PRZEDMIAR

Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
1
Budynek mieszkalny - stan surowy.
1.1
Ściany wewnętrzne.
1 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- m
d.1. 0339-02
towej
1 analogia
wycięcie
6.06+6.03+2.12+0.58+2.15+3.88+0.12*2
m
bruzd w posadzce pod
ścianki murowane

Poszcz

21.060

RAZEM
2 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
d.1. 0304-02
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
1
0.24*2.00*1.02
m3
3 KNR-W 2-02 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm
d.1. 0127-03
1
2.67*(6.06+6.03+2.12+0.58+2.15+3.88+0.12*2)

m2

4 KNR-W 2-02 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pod.1. 2003-03
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
1
2.67*(0.85+3.78+2.00+0.74)
2.67*(0.66+0.54+0.80+0.60+0.17+0.67+1.75+1.10+0.85+3.25+3.56+3.98)
2.67*(3.67+0.56+0.99+1.05+0.92+0.89*2+0.27+6.03+0.78+2.55)
2.67*(3.71+0.51+0.92+0.32*2+2.17+2.62+0.78+3.10+0.0+0.63+0.66+0.78+
0.27)
2.67*(1.25+0.61+0.31+0.90+1.84+0.25+0.90+0.71+0.84+0.12+1.03+0.60+
1.56+0.75+0.87+0.48+0.27+3.47)
0.96*(3.59+4.03+3.75+7.14+9.37+5.76+5.75+5.21)

m2

5 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
d.1. 0331-03
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
1 analogia
2.30*0.24*1.00

m3

6 KNR-W 2-02 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
d.1. 0132-05
1
1.20*2

m

1.2
Posadzki
7 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pod.1. 0606-01
ziome podposadzkowe
2
2.00*2.04+9.37*3.03+2.03*1.43+2.12*0.85+2.94*1.88
3.98*3.56+2.82*0.35+2.29*3.99+3.03*3.25+2.03*1.75+2.00*2.21+8.09*2.151.19*1.60
3.16*6.03+3.75*4.36+3.67*1.97+3.67*2.66+2.10*2.09+1.97*2.55
3.17*6.06+4.21*4.03+3.71*2.17+3.71*2.61+2.04*2.10+0.83*1.92+0.80*0.80
6.06*3.07+3.59*4.40+0.60*1.44+0.70*0.60+2.26*1.36+1.13*0.60+1.86*2.83+
2.83*2.73+2.38*2.12

m2

0.490
RAZEM

0.490

56.230
RAZEM

56.230

19.678
47.873
49.662
44.829

m2

44.749

m2

42.816
RAZEM

249.607

0.552
RAZEM

0.552

2.400
RAZEM

2.400

m3

m

m2
m2
m2

42.703
57.602

m2
m2
m2

61.809
60.428
57.471

9 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4 cmpoziome na m2
d.1. 0608-04
wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa
2
270.364
m2
10 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte m2
d.1. 1104-02
na gładko
2
270.364
m2
11 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.1. 1104-03
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
2
270.364*3
m2
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21.060

m2
m2
m2
m2

8 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4 cm poziome na m2
d.1. 0608-03
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
270.364
m2

-2-

Razem

RAZEM

280.013

270.364
RAZEM

270.364

270.364
RAZEM

270.364

270.364
RAZEM

270.364

811.092
RAZEM

811.092

Majowa kosztorys inwestorski.PRD

Lp.
Podst
12 KNR 0-12
d.1. 1118-04
2

13 KNR 0-12
d.1. 1119-01
2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Posadzki z płytek o wymiarach 30*30 cm, układanych metodą kombinowaną

j.m.
m2

2.00*2.04+2.03*1.43+2.12*0.85+2.94*1.88
2.00*2.21+8.09*2.15-1.19*1.60
1.97*2.55+3.67*1.97
3.71*2.17+0.83*1.92+0.80*0.80
+0.70*0.60+2.26*1.36+1.13*0.60+1.86*2.83

m2
m2
m2
m2

Cokoliki, z płytek j.w.

m

1.07*66.194

m

14 KNNR 2
Posadzka z paneli połogowych wraz listwami przypodłogowymi.
d.1. 1205-09
2 poz. zastępcza
9.37*3.03
3.98*3.56+2.82*0.35+2.29*3.99+3.03*3.25+2.03*1.75
3.16*6.03+3.75*4.36+3.67*2.66+2.10*2.09
3.17*6.06+4.21*4.03+3.71*2.61+2.04*2.10
6.06*3.07+3.59*4.40+0.60*1.44+2.83*2.73+2.38*2.12
1.3
Okładziny wewn. połaci dachowych.
15
Demontaż okładziny z dwóch warstw płyty g-k do wysokości projektowanego
d.1. analiza indy- stropu wraz z usunięciem z budynku i utylizacją.
3 widualna
3.00*(3.59+3.07+3.17+4.03+3.75+3.16+3.98+7.14+0.12*8)*2

18 KNR K-04
d.1. 0305-06
3

19 KNR 2-02
d.1. 1505-03
3

m2
m2
m2
m2
m2

14.312
19.910
12.253
10.284
RAZEM

66.194

70.828
RAZEM

70.828

28.391
37.693
49.556
50.144
48.036
RAZEM

213.820

197.100
RAZEM

197.100

197.100
RAZEM

197.100

116.541
RAZEM

116.541

313.641
RAZEM

313.641

313.641
RAZEM

313.641

m2
m2

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji
nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - pokrycie jednowarstwowe 12,5, gr. wełny mineralnej 5+20 cm
4.14*(4.07+4.21+1.92+1.97+4.08+3.77+4.12+2.89+0.14*8)

m2

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

116.541+197.100

m2

m2

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- m2
ży gipsowych z gruntowaniem
m2

313.641
1.4
Tynki
20 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
d.1. 0801-02
4
2.50*(5.74*2+0.90+3.15+1.13+1.06+0.87+0.36*2+11.75)*2
2.50*(1.13*2+0.63+1.12*2+0.65+1.10*2+0.65+0.65*4+0.92*2+0.91*2)
2.00*11.75+0.50*2.20*(2.43*2+0.90)*2
ścianki dzia- 56,23*2
łowe

m2
m2
m2
m2

155.300
37.225
36.172
RAZEM

21 KNR 0-12
d.1. 0829-03
4

Razem

m2

16
Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych mocowanymi do istniejącego m2
d.1. analiza indy- rusztu pokrycie jednowarstwowe.
3 widualna
197.100
m2
17 KNR AT-12
d.1. 0203-01
3 analogia

Poszcz

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej

m2

2.46*(1.56*2+0.70*2+2.35*2)-0.90*2.00
2.46*(1.92*2+2.68*2)-0.90*2.00
2.46*(1.97*2+2.53*2)-0.90*2.00
2.46*(2.00*2+2.21*2)-0.90*2.00
2.46*(2.94*2+1.88*2)-2.00*0.90
1.00*(0.60+0.73+2.12+2.03+0.58+1.31+0.85)
1.00*(+0.80+3.38+0.60)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.00*(1.00+0.66+2.55)
1.00*(0.66+1.00+2.62)
1.00*(2.00+1.44+0.60+1.03+0.72)

m2
m2
m2

-3-
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20.881
20.832
20.340
18.913
21.914
8.220
niepoprawny
składnik
4.210
4.280
5.790
RAZEM

228.697

130.160
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PRZEDMIAR

Lp.
Podst
22 KNR 2-02
d.1. 0815-04
4 poz. zastępcza
tynki
ścianki g-k
glazura

Opis i wyliczenia
Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach

j.m.
m2

228.697
206.791*2+42.816
-130.160

m2

23 KNR 2-02
d.1. 1505-03
4

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- m2
ży gipsowych z gruntowaniem
m2

228.697
24
Podokienniki wewn.
d.1. analiza indy4 widualna
1.25*4+0.90*2

m

25 KNP 05
d.1. 0621-01.01
4

Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800
mm

szt.

15

szt.

1.5
26 KNR 0-19
d.1. 1022-04
5 analogia

m

Poszcz

Razem

228.697
RAZEM

228.697

228.697
RAZEM

228.697

6.800
RAZEM

6.800

15.000
RAZEM

15.000

4.260
RAZEM

4.260

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna.
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. m2
ponad 1.0 m2
m2

(0.30*1.20+0.50*0.80*1.20)*4+0.90*1.00

m2

27 KNR-W 2-02 Drzwi wejściowe.
d.1. 1027-05
5 poz. zastępcza
pełne
0.90*2.00
szklone
1.80*2.10

m2

1.800
RAZEM

1.6
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
28 KNR-W 2-02 Ościeżnice drewniane zwykłe
d.1. 1026-01
6 analiza indywidualna
0.80*2.00*11

m2

m2

29 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wyd.1. 1022-01
kończone
6
0.80*2.00*2
0.80*2.00
0.80*2.00*2
0.80*2.00

m2

30 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do
d.1. 1022-03
1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
6
0.80*2.00
0.80*2.00
0.80*2.00
0.80*2.00
0.80*2.00

m2

1.7
Przeróbka okien w elewacji południowo-zachodniej.
31 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
d.1. 0353-04
7 analogia
0.90*1.00*2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

33 KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem
d.1. 0436-01
7
2.00*2*2

-4-

17.600
RAZEM

17.600

3.200
1.600
3.200
1.600
RAZEM

9.600

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
RAZEM

8.000

1.800
RAZEM

1.800

1.800
RAZEM

1.800

8.000
RAZEM

8.000

szt.
szt.

32 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
d.1. 0304-01
towo-wapiennej cegłami
7
0.90*1.00*2
m3
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1.800

m
m

Majowa kosztorys inwestorski.PRD

PRZEDMIAR

Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
34 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- m
d.1. 0338-06
towo-wapiennej
7
(1.44*2+0.50+0.30*2)*2*2
m
35 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsad.1. 0314-04
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm
7
1.94*2*4

m

36 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
d.1. 0331-03
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
7
(0.50*1.20*0.80+0.30*1.20)*4

m3

m

m3

37 KNR-W 4-01 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł m
d.1. 0705-05
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto7
ciągnioną
(1.44+1.10+0.30*1.20)*4
m
(1.44*2+0.50+0.30*2)*2*2
m
38 KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem
d.1. 0436-05
7
8

m

39
Wykonanie rusztowań zewnętrznych i naprawa elewacji przy nowych oknach.
d.1. analiza indy7 widualna
2

kpl.

40
Naprawa elewacji przy nowych oknach.
d.1. analiza indy7 widualna
1

kpl.

41
Utylizacja gruzu i mat. z rozbiórki.
d.1. analiza indy7 widualna
1

kpl.

1.8
42
d.1. analiza indy8 widualna

45 KNR 2-02
d.1. 0408-03
9

46 KNR 2-02
d.1. 0407-06
9

kpl.

kpl.

kpl.

Projektowane okna dachowe.
Osadzenie okien dachowych w istniejącej połaci dachu wraz z wykonaniem
niezbędnych obróbek blacharskich i obróbki otworów okiennych pł. g-k od
środka i demontażem istniejących okienek.
18

1.9
Więźba dachowa i dach.
43
Rozbiórka pokrycia dachowego, więźby dachowej wraz z warstwami izolacji.
d.1. analiza indy9 widualna
1
44 KNR 2-02
d.1. 0408-07
9

m

Poszcz

15.920
RAZEM

15.920

15.520
RAZEM

15.520

3.360
RAZEM

3.360

11.600
15.920
RAZEM

27.520

8.000
RAZEM

8.000

2.000
RAZEM

2.000

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

18.000
RAZEM

18.000

1.000
RAZEM

1.000

0.270
RAZEM

0.270

0.945
RAZEM

0.945

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3

0.10*0.18*7.50*2

m3

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3

0.07*0.18*(4.50*8+4.00*7+5.50*2)

m3

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3
drew.

0.14*0.14*2.50

m3
drew.

0.049
RAZEM

47 KNR AT-09 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
d.1. 0103-02
m
9 kalk. własna
14.00*8.00*0.50

-5-
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Razem

0.049

m2
m2

56.000
RAZEM

56.000

Majowa kosztorys inwestorski.PRD

Lp.
Podst
48 KNR AT-09
d.1. 0101-05
9

49 KNR 0-15II
d.1. 0519-02
9

50 KNR 0-15II
d.1. 0521-02
9

PRZEDMIAR

Łacenie - rozstaw łat 35 cm

Opis i wyliczenia

j.m.
m2

56

m2

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną.

m2

56

m2

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do
20.0 cm

mb

23

mb

51 NNRNKB
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
d.1. 202 0541-02
9
0.35*(1.50*2)
0.70*12.00
0.625*(5.50*2+4.00*2)
5.00

m2

52
Przeróbka orynnowania i podbitki okapów.
d.1. analiza indy9 widualna
1

kpl.

m2
m2
m2
m2

kpl.

53
Wywiewki dachowe - wentylacji grawitacyjnej wraz z podłączeniem do kanałów szt
d.1. analiza indy- wentylacyjnych murowanych.
9 widualna
3*5
szt
54 KNR AT-05
d.1. 1651-01
9

Razem

56.000
RAZEM

56.000

56.000
RAZEM

56.000

23.000
RAZEM

23.000

1.050
8.400
11.875
5.000
RAZEM

26.325

1.000
RAZEM

1.000

15.000
RAZEM

15.000

196.000
RAZEM

196.000

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, m2
57 m o wys. do 10 m
m2

14.00*14.00
1.10
55 KNR-W 2-02
d.1. 0108-03
10 analogia
lukarna projektowana

Poszcz

Projektowana lukarna.
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- m2
ków betonu komórkowego dł. 59 cm
m2

6.54*0.50+0.50*6.54*2.23

56 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
d.1. 0801-02
10
6.54*0.50+0.50*6.54*2.23

m2

57
Docieplenie projektowanej lukarny z postosowaniem do istniejącej elewacji.
d.1. analiza indy10 widualna
10.562

m2

-6-
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m2

m2

10.562
RAZEM

10.562

10.562
RAZEM

10.562

10.562
RAZEM

10.562

EL-SERWIS

PRZEDMIAR
45300000-0

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne w budynkach

:
:
:
:
:
:

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne.
16-100 Sokółka ul. Majowa dz.nr.3107/34
Urząd Miejski w Sokółce

:
:

Józef Sarosiek
marzec 2013

Elektryczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

przedmiar.prd

PRZEDMIAR

Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
instalacje elektryczne
1
Wymiana WLZ zasilanie szafek pomiarowych
1 KNR-W 4-03 Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 150 mm2 w rurach instala- m
d.1 0201-07
cyjnych Przewód LgY150mm
Krotność = 4
15
m
2 KNNR 5
d.1 0406-01

3 KNR 5-08
d.1 0101-03

4 KNR 5-08
d.1 0110-03

5 KNR 5-08
d.1 0204-06

Wymiana bezpieczników mocy 250A ZK1

szt.

3

szt.

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowam
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły. Uchwyty UN 48
12
m
Rury winidurowe o śr. do 48 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m

12

m

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do
25 mm2 wciągane do rur RB48
65

m
m

6 KNR-W 4-03 Wymiana osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 3-biegunowy VISTOP szt.
d.1 0510-04
400A
1
szt.
7 KNR-W 4-03 Wymiana wkładek topikowych do 100 A Wkładki w rozłączniku RBK-00 w roz- szt.
d.1 0305-02
dzielni RG1 obwód klatka schodowa nr.1
3
szt.
2
8 KNR 5-08
d.2 0401-08

9 KNR 5-08
d.2 0402-08

Szafki pomiarowe
Przygotowanie podłoża do zabudowania szafek pomiarowych na klatce schodowej
2

11 KNR-W 5-08 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konsd.3 0404-07
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
5
4
instalacja gniazd i oświetlenia
12 KNR-W 5-08 Przewód kabelkowy płaski - YDYpżo 3x1,5mm
d.4 0209-03
250
13 KNR 4-03
d.4 1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
65

aparat

m

15.000

3.000
RAZEM

3.000

12.000
RAZEM

12.000

12.000
RAZEM

12.000

65.000
RAZEM

65.000

1.000
RAZEM

1.000

3.000
RAZEM

3.000

2.000
RAZEM

2.000

2.000
RAZEM

2.000

25.000
RAZEM

25.000

5.000
RAZEM

5.000

250.000
RAZEM

250.000

65.000
RAZEM

65.000

10.000
RAZEM

10.000

220.000
RAZEM

220.000

45.000
RAZEM

45.000

szt.
szt.

m
m
otw.
otw.
m

15 KNR-W 5-08 Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonod.4 0209-03
we) układany w tynku YDYżo 3x2,5mm zasilanie gniazd 230V
220

m

16 KNR-W 5-08 Przewody izolowane YDYżo 5x2,5 mm2 zasilanie kuchni elektrycznej
d.4 0204-06
45

m

m

m

m

17 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub szt.
d.4 0301-20
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11270 Użytkownik: EL-SERWIS Józef Sarosiek

15.000
RAZEM

m

14 KNR-W 5-08 Przewód YDYp 2x1mm - przycisk światło na klatce schodowej
d.4 0209-03
10
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Razem

aparat

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego szt.
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Montaż szafek pomiarowych na klatce schodowej tablica piętrowa TP
2
szt.

3
Zasilanie TM
10 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotod.3 0210-06
wych bruzdach na podłożu betonowym. Przewód YDYżo 5x6mm zasilanie
TM1-TM-5
25

Poszcz

przedmiar.prd

Lp.

PRZEDMIAR

Podst

Opis i wyliczenia
101

18 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
d.4 0302-01
101

j.m.
szt.

szt.

szt.

22 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
d.4 0307-05
gunowych ,przycisk dzwonek
5
szt.
23 KNR-W 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
d.4 0309-03
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
47

szt.

24 KNR-W 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 1-bieg.z
d.4 0309-05
uziemieniem
15

szt.

szt.

szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych szt.
zwykłych zawieszanych, końcowych
28
szt.

26 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu wentylatorów łazienkowych z podtrzymaniem
d.4 0303-01
czasowym Dospel
5

szt.

27 KNR 5-08
d.4 0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
362

szt.

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku. Połaczenia wyrównawcze.
145

m

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 6 mm2) Połączenia wyrównawcze.
15

szt.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

prób.

1

prób.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

prób.

62

prób.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)
1

pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
22

pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)
1

pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
4

pomiar

28 KNR 5-08
d.4 0209-01

29 KNR 5-08
d.4 0812-03

30 KNNR 5
d.4 1305-01

31 KNNR 5
d.4 1305-02

32 KNNR 5
d.4 1303-01

33 KNNR 5
d.4 1303-02

34 KNNR 5
d.4 1303-03

35 KNNR 5
d.4 1303-04

5

Instalacja antenowa
-3-
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101.000

101.000
RAZEM

101.000

20.000
RAZEM

20.000

4.000
RAZEM

4.000

5.000
RAZEM

5.000

5.000
RAZEM

5.000

47.000
RAZEM

47.000

15.000
RAZEM

15.000

28.000
RAZEM

28.000

5.000
RAZEM

5.000

362.000
RAZEM

362.000

145.000
RAZEM

145.000

15.000
RAZEM

15.000

1.000
RAZEM

1.000

62.000
RAZEM

62.000

1.000
RAZEM

1.000

22.000
RAZEM

22.000

1.000
RAZEM

1.000

4.000
RAZEM

4.000

szt.

21 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
d.4 0307-02
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej. Przycisk światło.
5
szt.

25 KNR 5-08
d.4 0504-01

Razem

szt.

19 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
d.4 0307-02
gunowych w puszce instalacyjnej
20
szt.
20 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych
d.4 0307-05
4

Poszcz
101.000
RAZEM

szt.

szt.

m

szt.

pomiar

pomiar

pomiar

pomiar

przedmiar.prd
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Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
36 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Przewód antenowy
d.5 0207-01
WD-75 0,59/3,7
200

j.m.
m
m

37 KNR-W 5-08 Montaż konsolek pod rury winidurowe w ciągach wielokrotnych z przygotowa- m
d.5 0103-02
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków kotwiących w podłożu z
cegły UN37
8
m
38 KNR-W 5-08 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach.
d.5 0110-03
8

m

39 KNR-W 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo antenowe
d.5 0309-02
5

szt.

6
40 KNR 5-08
d.6 0701-06

m

szt.

instalacja domofonowa
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na szt.
ścianie (2 mocow.) - antena telewizyjna siatkowa wraz z konstrukcją ścienną.
1
szt.

41 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur.
d.6 0207-01
Przewód YTKSY 3x2x0,5mm
50

m

42 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu unifonów CYFRAL
d.6 0701-01
5

szt.

-4-
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m

szt.

Poszcz

Razem

200.000
RAZEM

200.000

8.000
RAZEM

8.000

8.000
RAZEM

8.000

5.000
RAZEM

5.000

1.000
RAZEM

1.000

50.000
RAZEM

50.000

5.000
RAZEM

5.000

PRZEDMIAR ROBÓT
45211340-4
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45331100-7
45442300-0
45321000-3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

:
:

BRANŻA

:

DATA OPRACOWANIA

Wewnętrzne instalacje sanitarne: Instalacja wod-kan i centralnego ogrzewania
Budynek wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z przebudową więźby dachowej w budynku wielorodzinnym , ul. Majowa, 16-100 Sokółka, dz. nr geod. 3107/34
sanitarna
:

11.03.2013 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Sokółka-Inst. wewn.PRD

Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

DZIAŁY PRZEDMIARU

Nazwa działu
INSTALACJA WOD-KAN - CPV 45332200-5, CPV 45332400-7, CPV 45322100-3, CPV 45332300-6
Instalacja wodociągowa CPV 45332200-5, CPV 45332400-7, CPV 45322100-3
Kanalizacja sanitarna CPV 45332300-6, CPV 45332400-7
Roboty budowlane
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7
Roboty montażowe - rury, malowanie
Roboty montażowe - izolacja rurociągów
Roboty montażowe - grzejniki
Roboty montażowe - armatura
Roboty budowlane
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Od
1
1
36
51
55
55
73
77
83
92

Do
54
35
50
54
94
72
76
82
91
94

Sokółka-Inst. wewn.PRD

Lp.

Kod pozycji

1
1.1
1
d.1.1

KNNR 4
0105-02

2
d.1.1

KNNR 4
0105-03

3
d.1.1

KNNR 4
0111-01
poz. zast.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

5
d.1.1

KNNR 4
0111-02

KNNR 4
0126-01

m

S.01.05.02. Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX-c o śr. 25x3,5 mm wraz z kształtkami na ścianach w budynkach mieszkalnych, np. KAN - therm lub równoważne
33

m

S.01.06.00. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1

m

poz.1+poz.2
6
d.1.1

7
d.1.1

8
d.1.1

KNNR 4
0127-01

KNNR 4
0127-02

KNNR 4
0128-01

10
d.1.1

11
d.1.1

12
d.1.1

KNNR 4
0116-01

KNNR 4
0116-08

KNNR 4
0122-05

KNNR 4
0140-01

prob.

S.01.06.00. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
poz.3+poz.4

m

S.01.06.00. Płukanie trzykrotne instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m

KNNR 4
0130-02

KNNR 4
0130-02

S.01.05.02. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 18 mm
2*1+5+5

szt.

S.01.05.02. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 18 mm
2*(5+5+4)+5

szt.

S.01.05.02. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm
5

kpl.

S.01.05.05. Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm

kpl.

16
d.1.1

17
d.1.1

KNNR 4
0122-02

KNNR 8
0115-02

KNNR 4
0130-04

S.01.05.06. Zawór odcinający kulowy gwintowany o śr. 20 mm

19
d.1.1

S.01.05.06. Zawór zwrotny o śr. 20 mm

KNNR 4
0130-01

S.01.05.05. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych
1

kpl.

S.01.05.05. Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.32mm, np. Flodis lub równoważny wraz
z zaworami odcinającymi
1

szt.

S.01.05.05. Zawór antyskażeniowy o śr. 32 mm, np. Danfoss typ EA lub równoważny

szt.

kpl.

szt.

szt.

143.00

33.00
RAZEM

33.00

1.00
35.00
RAZEM

35.00

1.00
RAZEM

1.00

176.00
RAZEM

176.00

211.00
RAZEM

211.00

12.00
RAZEM

12.00

33.00
RAZEM

33.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

15.00
RAZEM

15.00

28.00
RAZEM

28.00

szt.
szt.

S.01.05.06. Zawór odcinający kulowy gwintowany o śr. 15 mm

szt.
szt.

S.01.05.06. Zawory kątowe do baterii stojącej o śr.15 mm
2*(5+5+4)

szt.
szt.
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22.00

szt.

szt.

15
20
d.1.1

kpl.

13.00

szt.

KNNR 4 S.01.05.05. Filtr siatkowy dn 32
0130-04
poz. zast.
1
KNNR 4
0130-01

szt.

szt.

1
18
d.1.1

szt.

kpl.

5
15
d.1.1

m

m

5
14
d.1.1

prob.

Razem

143.00
RAZEM

prób.

S.01.06.00. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
1

5
13
d.1.1

m

m

poz.5+poz.7
9
d.1.1

Poszcz

INSTALACJA WOD-KAN - CPV 45332200-5, CPV 45332400-7, CPV 45322100-3, CPV 45332300-6
Instalacja wodociągowa CPV 45332200-5, CPV 45332400-7, CPV 45322100-3
S.01.05.02. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowam
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
13
m
13.00
RAZEM
S.01.05.02. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowam
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
22
m
22.00
RAZEM
S.01.05.02. Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX-c o śr.18x2,5 mm wraz z kształtkami na ściam
nach w budynkach mieszkalnych, np. KAN - therm lub równoważne
143

4
d.1.1

j.m.

Sokółka-Inst. wewn.PRD

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.

Kod pozy- Nr spec.
Opis i wyliczenia
cji
techn.
21
KNNR 4 S.01.05.06. Zawory kątowe do baczka o śr. 15 mm
d.1.1 0130-01
5
22
d.1.1

KNNR 4
0130-01

S.01.05.06. Zawory kątowe do pralki o śr. 15 mm

24
d.1.1

KNNR 4
0143-01

KNNR 4
0137-02

KNNR 4
0137-02

KNNR 4
0137-07

kpl.

S.01.05.06. Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt.

KNNR 4
0137-08

S.01.05.06. Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4
0412-06

S.01.05.06. Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

30
d.1.1

S.01.05.06. Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm

S.01.05.06. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt.
szt.

KNNR 4
0142-03

kpl.

S.01.02.00. Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 300

szt.

kpl.

31
KNR 0-34 S.01.05.07. Izolacja rurociągów śr.18x2 mm otulinami ThermaCompact IS gr.6 mm lub równod.1.1 0106-03
ważna
143

m

32
KNR 0-34 S.01.05.07. Izolacja rurociągów śr.25x3,5 mm otulinami ThermaCompact IS gr.6 mm lub rówd.1.1 0106-04
noważna
33

m

33
KNR 0-34 S.01.05.07. Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9
d.1.1 0101-04
mm (E) lub równoważna
13

m

34
KNR 0-34 S.01.05.07. Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9
d.1.1 0101-04
mm (E) lub równoważna
22

m

S.01.05.02. Tuleje ochronne z rur stalowych o średnicy 40 mm do osłony rur instalacyjnych przy
przejściu przez strop i ściany
0.4*5

1.2
36
d.1.2

KNNR 8
0209-04
poz. zast.

Kanalizacja sanitarna CPV 45332300-6, CPV 45332400-7
S.01.05.04. Włączenie do istniejącej kanalizacji - trójnik PCV o śr. 110/110 mm

5

39
d.1.2

KNNR 4
0207-02

m

m

m

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

4.00
RAZEM

4.00

1.00
RAZEM

1.00

5.00
RAZEM

5.00

1.00
RAZEM

1.00

4.00
RAZEM

4.00

143.00
RAZEM

143.00

33.00
RAZEM

33.00

13.00
RAZEM

13.00

22.00
RAZEM

22.00

2.00
RAZEM

2.00

szt.

5.00
RAZEM

m
szt.
m

S.01.05.04. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
15

m

-4-

0.00

5.00

szt.

S.01.05.04. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
35

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 26891

5.00

m

szt.

KNNR 8 S.01.05.04. Włączenie do istniejącej kanalizacji - czwórnik PCV o śr. 110/110/75 mm
0209-04
poz. zast.
Przedmiar dodatkowy - długość rury
0

KNNR 4
0207-01

5.00
RAZEM

m

5

38
d.1.2

m

m

Przedmiar dodatkowy - długość rury
0

37
d.1.2

5.00

szt.

KNNR 4 S.01.02.00. Szafka natynkowa SWN-6 o wym. 630x450x110, np. Kan-therm lub równoważna
0410-01
poz. zast.
1

KNNR 4
0403-05
analogia

5.00
RAZEM

szt.
szt.

4

35
d.1.1

5.00

szt.
szt.

5
29
d.1.1

5.00
RAZEM

szt.
szt.

1
28
d.1.1

kpl.

szt.

4
27
d.1.1

szt.

S.01.05.05. Podgrzewacz pojemnościowy 80 l Ariston PRO EKO z zaworem bezpieczeństwa i
konstrukcją wsporczą lub równoważny
5

5
26
d.1.1

Razem

szt.

szt.

5
25
d.1.1

Poszcz

szt.

5
23
d.1.1

j.m.

m

m

0.00
5.00
RAZEM

5.00

35.00
RAZEM

35.00

15.00
RAZEM

15.00

Sokółka-Inst. wewn.PRD

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.

Kod pozy- Nr spec.
Opis i wyliczenia
cji
techn.
40
KNNR 4 S.01.05.04. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkald.1.2 0207-03
nych o połączeniach wciskowych
6+16
41
d.1.2

42
d.1.2

43
d.1.2

KNNR 4
0211-01

KNNR 4
0211-03

KNNR 4
0213-05

KNNR 4
0230-02

S.01.05.04. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych
5

szt.

S.01.05.04. Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm

szt.

46
d.1.2

KNNR 4
0230-05

KNNR 4
0229-04

KNNR 4
0218-03

S.01.05.05. Półpostument porcelanowy do umywalek

KNNR 4
0233-03

KNNR 4
0231-04

kpl.

S.01.05.05. Zlew dwukomorowy

szt.
szt.

S.01.05.05. Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

KNNR 4
0232-02

S.01.05.05. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl.

S.01.05.05. Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy

S.01.05.05. Brodziki natryskowe z kabiną

kpl.

cm

53 KNR-W 4- S.01.05.01. Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
d.1.3 01 0341-04
cementowo-wapiennej
50

m

54 KNR-W 4- S.01.05.01. Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z
d.1.3 01 0327-05
cegieł
poz.53

m

57
d.2.1

KNNR 4
0404-01
analogia

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7
Roboty montażowe - rury, malowanie
S.02.05.02. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
24

KNNR 4
0404-01
analogia

KNNR 4
0429-01
analogia

m

m

m

S.02.05.02. Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną o
śr. 14x2 mm wraz z kształtkami, np. Kan-therm lub równoważne

m

m

m

S.02.05.02. Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną o
śr. 18x2 mm wraz z kształtkami, np. Kan-therm lub równoważne

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

4.00
RAZEM

4.00

1.00
RAZEM

1.00

195.00
RAZEM

195.00

195.00
RAZEM

195.00

50.00
RAZEM

50.00

50.00
RAZEM

50.00

24.00
RAZEM

24.00

13.00
RAZEM

13.00

208.00
RAZEM

208.00

97.00
RAZEM

97.00

m
m

S.02.05.02. Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. 14 mm do grzejników
19

kpl.
kpl.
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5.00
RAZEM

m

m

97
59
d.2.1

cm

S.02.05.02. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
13

208
58
d.2.1

5.00

cm

cm

KNNR 4
0403-03

5.00
RAZEM

kpl.

52
KNR AT- S.01.05.01. Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w bed.1.3 17 0101-03
tonie zbrojonym
kanalizacja
5*39

56
d.2.1

20.00

kpl.
kpl.

1.3
Roboty budowlane
51
KNR AT- S.01.05.01. Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betod.1.3 17 0101-01
nie zbrojonym
woda
5*39

KNNR 4
0403-02

20.00
RAZEM

kpl.

1

2
2.1
55
d.2.1

22.00

szt.
szt.

4
50
d.1.2

22.00
RAZEM

kpl.

poz.44

5
49
d.1.2

Razem

kpl.

poz.46
48
d.1.2

szt.

kpl.

5
47
d.1.2

szt.

szt.

5
45
d.1.2

m
szt.

S.01.05.05. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Poszcz

m

S.01.05.04. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych
5+5+5+4+1

5
44
d.1.2

j.m.

19.00

Sokółka-Inst. wewn.PRD

Lp.

Kod pozycji

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz
RAZEM

60 KNR-W 7- S.02.05.07. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów
d.2.1 12 0101-04
o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
0.085*24+0.119*13

m2

61 KNR-W 7- S.02.05.07. Odtłuszczanie rurociągów
d.2.1 12 0105-04
poz.60

m2

62 KNR-W 7- S.02.05.07. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy
d.2.1 12 0207-04
zewnętrznej do 57 mm
poz.60

m2

63 KNR-W 7- S.02.05.07. Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej
d.2.1 12 0215-04
do 57 mm
poz.60

m2

64
d.2.1

KNNR 4
0406-01

m2

S.02.06.00. Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilość prób
1
19

65
d.2.1

66
d.2.1

67
d.2.1

KNNR 4
0406-03

KNNR 4
0406-04

KNNR 4
0128-02
analogia

KNNR 4
0436-01

S.02.06.00. Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
1
S.02.06.00. Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w
budynkach mieszkalnych
19
S.02.06.00. Płukanie instalacji c.o. trzykrotne w budynkach mieszkalnych

KNNR 4
0403-04
analogia

S.02.06.00. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

S.02.05.02. Tuleje ochronne z rur stalowych o średnicy 32 mm do osłony rur instalacyjnych przy
przejściu przez strop i ściany

KNNR 4
0403-05
analogia

0.4*2
71
d.2.1

KNNR 4
0142-03

1
72
d.2.1

KNNR 4
0142-03

próba

1

urządz.

-6-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 26891

19.00
RAZEM

19.00

1.00
RAZEM

1.00

19.00
RAZEM

19.00

342.00
RAZEM

342.00

19.00
RAZEM

19.00

0.80
RAZEM

0.80

0.80
RAZEM

0.80

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

208.00
RAZEM

208.00

97.00
RAZEM

97.00

24.00
RAZEM

24.00

13.00
RAZEM

13.00

1.00
RAZEM

1.00

m
m

m

S.02.05.03. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń o wysokości 500 mm i długości 800 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym, np CosmoNova typ
22KV/500/800 lub równoważne

1.00

kpl.

76
KNR 0-34 S.02.05.06. Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinad.2.2 0110-18
mi Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 45 mm lub równoważna
13

KNNR 4
0418-05

3.59

kpl.

m

78
d.2.3

3.59
RAZEM

m

75
KNR 0-34 S.02.05.06. Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinad.2.2 0110-18
mi Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 45 mm lub równoważna
24

KNNR 4
0418-05

3.59

m

m

Roboty montażowe - grzejniki
S.02.05.03. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń o wysokości 500 mm i długości 720 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym, np CosmoNova typ
22KV/500/720 lub równoważne
1

3.59
RAZEM

urz.

74
KNR 0-34 S.02.05.06. Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermacompact IS gr.6 mm (C) lub równod.2.2 0106-03
ważna
97

2.3
77
d.2.3

3.59

m

kpl.

2.2
Roboty montażowe - izolacja rurociągów
73
KNR 0-34 S.02.05.06. Izolacja rurociągów śr.14 mm otulinami Thermacompact IS gr.6 mm (C) lub równod.2.2 0106-03
ważna
208

3.59
RAZEM

urządz.

kpl.

S.02.05.00. Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach 70 x 50

3.59

próba

m

S.02.05.00. Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach 100 x 50

3.59
RAZEM

próba

m

S.02.05.02. Tuleje ochronne z rur stalowych o średnicy 40 mm do osłony rur instalacyjnych przy
przejściu przez strop i ściany

19.00

urządz.

urz.

0.4*2
70
d.2.1

m2

m

19
69
d.2.1

m2

urządz.

poz.55+poz.56+poz.57+poz.58
68
d.2.1

m2

Razem

m

m

m

szt.
szt.
szt.

Sokółka-Inst. wewn.PRD

Lp.

Kod pozycji

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia
4

79
d.2.3

80
d.2.3

81
d.2.3

82
d.2.3

2.4
83
d.2.4

84
d.2.4

85
d.2.4

86
d.2.4

87
d.2.4

KNNR 4
0418-07

KNNR 4
0418-07

KNNR 4
0425-01

KNNR 4
0425-01

KNNR 4
0412-02

KNNR 4
0412-01

KNNR 4
0412-01

89
d.2.4

szt.

4.00
RAZEM

4.00

8.00
RAZEM

8.00

1.00
RAZEM

1.00

4.00
RAZEM

4.00

1.00
RAZEM

1.00

14.00
RAZEM

14.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

5.00
RAZEM

5.00

14.00
RAZEM

14.00

5.00
RAZEM

5.00

15.00
RAZEM

15.00

4.00
RAZEM

4.00

5.00
RAZEM

5.00

156.00
RAZEM

156.00

19.00
RAZEM

19.00

19.00
RAZEM

19.00

szt.

S.02.05.03. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń o wysokości 600 mm i długości 800 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym, np CosmoNova typ
22KV/600/800 lub równoważne
1

szt.

S.02.05.03. Grzejniki stalowe łazienkowe CosmoSTANDARD o wysokości H=714 mm L=500
mm lub równoważne
4

szt.

S.02.05.03. Grzejniki stalowe łazienkowe CosmoSTANDARD o wysokości H=714 mm L=600
mm lub równoważne
1

szt.

Roboty montażowe - armatura
S.02.05.04. Zawór przyłączeniowy Herz 3000, kątowy typ 3466 11 do grzejników VK z obustronnym odcięciem, spustem i napełnieniem o śr. 20 mm lub równoważny
14

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

S.02.05.04. Zawór termostatyczny kątowy z płynną nastawą wstępną o śr. 15 mm, np, Herz typ
Ts-90-V-7724V lub równoważny
5

szt.

szt.

szt.

KNNR 4 S.02.05.04. Filtr siatkowy mufowy o śr. 20 mm, np. Oventrop lub równoważny
0412-02
poz. zast.
5

szt.

KNNR 4
0412-01

szt.

S.02.05.04. Głowica termostatyczna do grzejników VK, np. Herz typ 1726079 lub równoważna

KNNR 4
0412-01

KNNR 4
0411-02

KNNR 4
0412-06

szt.

szt.

S.02.05.04. Głowica termostatyczna do grzejników łazienkowych, np. Herz typ 1726040 lub równoważna
5

szt.

S.02.05.04. Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm

szt.

szt.

szt.

S.02.05.04. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
4

szt.
szt.

91
KNR 0-35 S.02.05.05. Ciepłomierz Multical 402 Kamstrup lub równoważny
d.2.4 0222-03
5
2.5
Roboty budowlane
92
KNR AT- S.02.05.01. Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betod.2.5 17 0101-01
nie zbrojonym
(2+2)*39

kpl.
kpl.

cm
cm

93 KNR-W 4- S.02.05.01. Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
d.2.5 01 0341-04
cementowo-wapiennej
19

m

94 KNR-W 4- S.02.05.01. Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z
d.2.5 01 0327-05
cegieł
poz.93

m

-7-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 26891

Razem

szt.

S.02.05.04. Zawór grzejnikowy powrotny kątowy o śr. 15 mm, np, Herz typ RL-1 3724 lub równoważny
5

15
90
d.2.4

Poszcz

S.02.05.03. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń o wysokości 600 mm i długości 720 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym, np CosmoNova typ
22KV/600/720 lub równoważne
8

14
88
d.2.4

j.m.

m

m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Położenie inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr geod. 3107/34, obręb
Sokółka, ul. Majowa.
2. Inwestor
Urząd Miejski w Sokółce,
16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1
3. Autor
mgr inż. arch. Marcin Marczak
Bł-PdOKK/126/2009
4. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora – Burmistrza Sokółki,
- wizja lokalna budynku,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Sokółka
- kopia mapy zasadniczej działki w skali 1:500,
5. Stan istniejący
Działka znajduje się przy ul. Majowej w Sokółce. Teren jest płaski, ma kształt
nieregularny. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
podlegającym opracowaniu. Teren jest uzbrojony w media.
6. Stan projektowany
Na przedmiotowym terenie projektuje się zmianę sposobu użytkowania
pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne w
istniejącym budynku wielorodzinnym. Planowana inwestycja nie będzie miała
wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu.
Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę
wewnętrznej).
2. Zaopatrzenie w energie
instalacji wewnętrznej).
3. Zaopatrzenie w energię
wewnętrznej).
4. Odprowadzenie ścieków
istniejącym przyłączem.

– istniejące przyłącze (rozbudowa instalacji
elektryczną – istniejące przyłącze (rozbudowa
cieplną – istniejące c.o. (rozbudowa instalacji
– do kanalizacji miejskiej w ulicy Majowej

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych powierzchniowo na
nieutwardzony teren własnej działki na dotychczasowych zasadach.
PARAMETRY BUDYNKU:
Parametry budynku nie ulegają zmianie (wg opracowania pierwotnego)
Szerokość
Długość
Wysokość

- 12,55m
- 33,57m
- 12,37m
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7. Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania
Parametry nie ulegają zmianie (wg opracowania pierwotnego)
• powierzchnia zabudowy
• dojazdy i chodniki
• powierzchnie zielone

439,00 m2
682,00 m2
1179,00 m2

ŁACZNIE

2300,00 m2

8. Wymogi ochronne
Działka położona poza obszarami chronionymi.
9. Ochrona zabytków
Działka położona poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.
10. Wpływ eksploatacji górniczej
Działka położona poza obszarem terenu górniczego .
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrożenia dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników.
Projekt
zgodny z ustaleniami wynikającymi z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Sokółka
SPORZĄDZIŁ:
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
–
BUDOWLANY
BUDYNKU
PRZEBUDOWY
PODDASZA
BUDYNKU
WIELORODZINNEGO
CZĘŚĆ OPISOWA
1. PRZEZNACZENIE
1.1.

Program użytkowy

Projektowany obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym i z
poddaszem nieużytkowym. Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania
poddasza na lokale mieszkalne (5szt.).
PODDASZE:
NR
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
10/1
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1

POMIESZCZENIE POSADZKA PU [m2]
M–1
28,83
Przedpokój
terakota
3,98
Łazienka
terakota
4,75
Pokój
panele
15,60
Aneks kuchenny
terakota
4,50
M–2
44,29
Przedpokój
terakota
11,19
Aneks kuchenny
terakota
3,42
Łazienka
terakota
4,42
Pokój
panele
9,26
Jadalnia
panele
3,58
Pokój
panele
12,42
M–3
47,98
Przedpokój
terakota
8,47
Pokój
panele
18,86
Aneks kuchenny
terakota
5,50
Jadalnia
panele
4,46
Łazienka
terakota
4,40
Pokój
panele
6,29
M–4
48,62
Przedpokój
terakota
8,88
Pokój
panele
6,12
Łazienka
terakota
4,45
Aneks kuchenny
terakota
4,33
Jadalnia
panele
5,91
Pokój
panele
18,93
M–5
43,45
Przedpokój
terakota
6,25
Pokój
panele
17,62
Aneks kuchenny
terakota
4,05
Jadalnia
panele
6,05
Łazienka
terakota
3,70
Pokój
panele
5,78
Razem:

213,17
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1.2.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Parametry budynku nie ulegają zmianie (wg opracowania pierwotnego)
-

pow. użytkowa (istniejąca)
pow. użytkowa (projektowana)
kubatura (istniejąca)
w tym projektowana
wysokość
szerokość i długość
kąt nachylenia połaci dachowej
ilość kondygnacji naziemnych

902,70 m2
213,17 m2
5083 m3
985 m3
12,37 m
12,55x33,57 m
32o
4 (w tym poddasze)

2. ARCHITEKTURA
2.1. Forma obiektu

Projektowany budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym w tym poddasze
użytkowe (lokale mieszkalne). Bryła budynku jest zwarta. Budynek przykryty jest
dachem wielospadowym z lukarnami o kącie nachylenia 32o.
2.2. Funkcja obiektu

Obiekt nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji i będzie ją dalej pełnił jako
budynek mieszkalny wielorodzinny.
3. KONSTRUKCJA
Budynek istniejący w technologii murowanej. Konstrukcja budynku nie ulega
zmianie, projekt nie wprowadza zmian do zastosowanych materiałów i technologii.
Rozbudowę poddasza w postaci lukarny w elewacji północno-zachodniej
projektuje się jako murowaną z bloczków silikatowych gr. 25cm łączonych na
zaprawę klejową. Konstrukcja dachu w części projektowanej lukarny drewniana w
układzie krokwiowym analogicznie do istniejącej lukarny w elewacji południowozachodniej. Budynek przykryty blachodachówką.
4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE
4.1. Posadowienie budynku

Nie ulega zmianie, prace prowadzone będą na poziomie poddasza.
4.2. Izolacje termiczne – ocieplenie

1. Ocieplenie zewnętrznych ścian – styropian EPS 70 gr. 15cm.
2. Ocieplenie stropu nad poddaszem - wełna mineralna gr. 20cm ułożona
pomiędzy krokwiami z zastosowaniem paroizolacji i wiatroizolacji, wełna
mineralna gr. 5cm ułożona pomiędzy rusztem wsporczym pod płytę GK.
UWAGA:
Z uwagi na przemarzanie i możliwość występowania punktu rosy płyty styropianu
należy przyklejać do ścian fundamentowych w sposób zapewniający szczelność
metodą "ramki i placków" (na obwodzie płyty ramka z kleju o szer. 5cm, grubość do
1cm oraz kilka ( ok.6 szt.) placków kleju wewnątrz ramki), lub zgodnie z systemem
producenta szczelnego łączenia płyt ocieplenia na elewacji. Ewentualne szczeliny
między płytami styropianu należy wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą
zapobiegającą penetracji wilgoci pod płytami oraz pianką polietylenową
zapobiegającą powstawaniu mostków termicznych. Powierzchnia ściany
przygotowana do przyklejenia styropianu powinna być czysta, sucha i dobrze
związana, bez nalotów i wykwitów utrudniających szczelne wiązanie kleju. Każda
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zmiana konstrukcji murów zewnętrznych wykonana w ramach adaptacji, wymaga
przeliczenia na nowe warunki wilgotnościowo cieplne celem sprawdzenia jej
zgodności z Polską Normą.
4.3. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych o gr. 25cm ocieplone
styropianem EPS 70 gr. 15cm i wykończone metodą lekko-mokrą (analogicznie do
istniejących elewacji). Do murowania ścian należy stosować zaprawę klejową.
4.4. Ściany działowe

Murowane z bloczków z betonu komórkowego o gr. 12cm. Do murowania ścian
należy stosować zaprawę klejową. Ściany należy łączyć na strzępia zazębiające
się, co warunkuje jednoczesne wznoszenie murów.
Ściany istniejące i projektowane murowane należy tynkować obustronnie
analogiczne do istniejących na niższych kondygnacjach – tynki cem.-wap. Kat. III,
pocienione wg BN.72/8841-18 lub obłożyć płytami GK 12,5mm.
4.5. Nadproża

Nadproża okienne i drzwiowe monolityczne wylewane z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojone stalą 4x Ø12 A - IIIN RB500W i strzemiona Ø6 co 25cm AI St3X-b.
4.6. Podłoga

Na istniejącej posadzce należy ułożyć styropian 2x 4cm. Na styropianie wykonać
warstwę wyrównawczą o gr. 5cm pod posadzkę właściwą. Posadzkę należy
wykończyć zgodnie z wykazem pomieszczeń na rzutach.
4.7. Więźba dachowa

Dach istniejący bez zmian. W części projektowanej lukarny o konstrukcji
drewnianej dwuspadowej: krokwiowo – jętkowy z drewna sosnowego klasy C24.
Wilgotność użytego drewna nie może przekraczać 20%. Wszystkie elementy
drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez min. 2 - krotne
smarowanie preparatem solnym "lntoX S" wg wytycznych i zaleceń producenta lub
użyć inne środki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
Dodatkowo więźbę należy ocieplić wełną mineralną gr. 20cm ułożoną pomiędzy
krokwiami i 5cm pomiędzy rusztem wsporczym pod płytę GK z zastosowaniem
wiatroizolacji i paroizolacji zgodnie z warstwami opisanymi w części graficznej.
Drewnianą konstrukcję dachu należy wykonać alternatywnie jak w opracowaniu
pierwotnym.
4.8. Dach

Pokrycie dachu blachodachówką (zgodny z istniejącym – powlekana w kolorze
ciemnoczerwonym), wszystkie obróbki wykonać zgodnie z istniejącymi – blacha
stalowa lub aluminiowa powlekana gr. 0,56mm w kolorze ciemnoczerwonym.
Odprowadzenie wody z dachu poprzez istniejący system.
4.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna plastikowe dwuszynowe wypełnione argonem alternatywnie do stolarki
zastosowanej na kondygnacjach niższych.
Drzwi wewnętrzne mieszkaniowe i wejściowe do mieszkań drewniane płytowe z
przylgą (wewnętrzne) typowe. Ościeżnice drzwiowe stalowe, typowe.
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4.10. Elewacje

Ścianę lukarny należy wykończyć zgodnie z system zastosowanym w budynku i
kolorem zgodnym z istniejącym na danej elewacji.
4.11. Okapy dachu

Okapy dachu, szczyty dachu, osłony wiatrowe, wykończyć podbitką wykonaną z
materiałów zgodnym z istniejącym lub materiałów o zbliżonej fakturze i kolorze.
4.12. Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,56mm w kolorze
zgodnym z istniejącymi wystające minimum 5cm przed lico ściany.
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1. Wykończenie wewnętrzne
• ściany - tynk kat. III lub płyta GK 12,5mm,
• ściany w pomieszczeniach mokrych należy wyłożyć glazurą na pełnej
wysokości kondygnacji,
• posadzki w pomieszczeniach – zgodnie z wykazem zamieszczonym na
rzutach,
• elementy drewniane zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim
impregnatem i pomalować farbami wodnymi,
Projekt obejmuje możliwość indywidualnego wykończenia wnętrza.
5.2. Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne mieszkaniowe i wejściowe do mieszkań drewniane płytowe z
przylgą (wewnętrzne) typowe. Ościeżnice drzwiowe stalowe, typowe. Drzwi
jednoskrzydłowe, kierunek otwierania zgodny z rysunkami. Wymiary drzwi zgodnie
z wykazem stolarki. Zamek tradycyjny na klucz.
5.3. Parapety wewnętrzne
Zaprojektowano prefabrykowane, postformingowe (zgodne z istniejącymi na
pozostałych kondygnacjach) gr. 3,5cm i szer. 25cm (w kuchni szer. 15cm
zlicowane z tynkowaną ścianą).
5.4. Malowanie i powłoki zabezpieczające
Projektuje się zastosowanie farb lateksowych lub akrylowych, które powinny
spełniać kryteria norm: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Należy zastosować farby klasy II. Powłoka malarska powinna być odporna na
odplamienia i środki czystości przeznaczone do czyszczenia tego typu
powierzchni.
6. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE
6.1. Instalacja wodociągowa zewnętrzna

Przyłącze istniejące bez zmian.
6.2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna

Wg projektu branżowego (rozbudowa istniejącej instalacji).
6.3. Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna

Przyłącze istniejące bez zmian.
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6.4. Instalacja kanalizacyjna sanitarna wewnętrzna

Wg projektu branżowego (rozbudowa istniejącej instalacji).
7. INSTALACJE I URZĄDZENIA GRZEWCZE
7.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Wg projektu branżowego (rozbudowa istniejącej instalacji).
8. INSTALACJE I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE
Do wentylacji pomieszczeń mokrych będą służyły przewody wentylacyjne
grawitacyjne wypuszczone ponad dach o Ø 12cm wykonane z rury PCV i
zakończone „grzybkami” zgodnie z technologią i zaleceniami producenta.
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosować drzwi z kratkami
wentylacyjnymi wywiewnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2
w dolnej części drzwi. Jako wspomaganie wentylacji grawitacyjnej projektuje się
można kratki z wentylatorkami sprzężone z oświetleniem pomieszczenia.
Nawiew powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych odbywa się przez okna lub
nawiewniki okienne umieszczone w ramie okna.
9. INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Wg projektu branżowego (rozbudowa istniejącej instalacji).
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE JAK
RÓWNIEŻ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.
10.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery biorąc pod uwagę wielkość obiektu i
zastosowany system ogrzewania.
10.2. Odpady stałe
Wytwarzane odpady stałe będą gromadzone i selekcjonowane w pojemnikach na
odpady i usuwane przez służby oczyszczania zgodnie z systemem oczyszczania
przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.
10.3. Emisja hałasów oraz wibracji
Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie
użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających
dodatkowych środków zaradczych.
10.4. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
glebę, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
Wody opadowe z powierzchni dachu będą sprowadzone na własną działkę i
zagospodarowane we własnym zakresie. Charakter użytkowy budynku pozwala
na zachowanie biologicznie czystego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i
utwardzonymi dojściami do budynku.
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10.5. Warunki ochrony pożarowej
Budynek mieszkalny zaliczany do kategorii ZL – IV zagrożenia ludzi i klasy
odporności pożarowej „D”.
Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudno zapalności
środkiem FOBOS M2L lub PROMADUR® i obłożona płytami GK grubości
12,5mm.
SPORZĄDZIŁ:

arch. Paweł Pietrołaj
16-100 Sokółka, ul. Wojska Polskiego 6/1
tel. 668 111 174 e-mail:poul2@autograf.pl

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Podst. Art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118)
Dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego budowy:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PODDASZA
NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE Z
PRZEBUDOWĄ WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM,
usytuowanego na Dz. Geod. Nr 3107/34, obręb Sokółka, ul. Majowa.
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INFORMACJA BIOZ
DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ
PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA
MIESZKALNE Z PRZEBUDOWĄ WIĘŹBY DACHOWEJ
W BUDYNKU WIELORODZINNYM

ADRES:

Dz. Geod. Nr 3107/34
Obręb Sokółka, ul. Majowa

OBIEKT:

Budynek wielorodzinny.

INWESTOR:

Urząd Miejski w Sokółce,
16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Marczak
Bł-PdOKK/126/2009

DATA
OPRACOWANIA: Wrzesień 2012
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Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
późniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b)-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27
sierpnia 2002 roku (Dz.U.) Nr. 151, poz. 1256 zwane rozporządzeniem BIOZ).
1. Zakres robót.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana poddasza nieużytkowego na pomieszczenia
mieszkalne.
Zakres realizacji obiektu obejmuje:
- rozebranie istniejącego pokrycia poddasza z płyty GK
- wymurowanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych
- wymurowanie ścian wewnętrznych działowych i wykonanie z płyty GK
- wstawienie okien dachowych połaciowych
- wykonanie konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Przedmiotowy obiekt jest wolnostojący a w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują
się inne obiekty.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania działki i terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi na wyżej wymienionym terenie nie występują.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych.
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się występowanie następujących
zagrożeń:
• Zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości (upadki z rusztowań),
• Upadki przedmiotów z wysokości,
• Upadki elementów rusztowań podczas wykonywania konstrukcji dachu,
• Porażenie prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki,
mieszadła, itp.).
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5m winno być prowadzone przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed
upadkiem.
Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych
posiadających specjalistyczny sprzęt.

przez

uprawnionych

wykonawców,

Materiały wbudowywane powinny odpowiadać polskim normom i posiadać certyfikaty „B”.
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.
5. Wskazanie
sposobu
prowadzenia
instruktażu
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

pracowników

przed

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający
niezbędne badania, środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia
prac specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:
•
•
•

określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń
określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy
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Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy
powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację.
•
•
•
•
•
•
•
•

teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać oznaczony zgodnie z
przepisami,
prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną,
materiały budowlane składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonych do
tego celu miejscach
używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania
prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym
określić miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
zgromadzić na placu budowy podstawowy sprzęt p. poż.
posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy.

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i
ochrony środowiska.
Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy winien odbywać się w sposób
zapewniający bezpieczną i sprawną pracę.
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywać w pomieszczeniach
chronionych i dozorowanych.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urządzeń) winno być w pomieszczeniu kierownika budowy.
Na budowie obowiązują ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno - bytowych.
Sporządził:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZMIANA
SPOSOBU
UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ
PODDASZA
NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE Z PRZEBUDOWĄ
WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM.

A DRES : D Z . G EO D . N R 3107/34,

OBRĘB

S OKÓŁKA ,

– Roboty Budowlane CVP 45215500-2

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego
na pomieszczenia mieszkalne z przebudową więźby dachowej w budynku wielorodzinnym w Sokółce, ul.
Majowa.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza
nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z przebudową więźby dachowej w budynku wielorodzinnym.
1.4. Określenia podstawowe
Obiekty kubaturowe – budynek wielorodzinny.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu
budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robót.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy,
zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami
innymi związanymi danymi.
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła
z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się
hałasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu
inwestycyjnego.
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.
1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inspektora i inne
odpowiednie organy:
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie,
Rysunki tymczasowych rusztowań,
Rysunki elementów nośnych,
Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne
wykonanie dodatkowych Rysunków. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki
do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w
kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. Wykonawca może
dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu,
aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych
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dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być
zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być
wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki
w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej
sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie
później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem.
1.5.2. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla
środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.8. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te
zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę
położenia użyteczności publicznych, itd.) w ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca
powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót
zgodnie z Programem w porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych,
Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków
o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu,
to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie
robót poniesie Zamawiający.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodności i próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót. Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi
wymogami.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania
próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane. Wyniki tych testów powinny stanowić
podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
będą zachowane następujące warunki:
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b). Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały.
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez
zgody Inspektora.
3 . SP R ZĘ T W YK O NAWC Y
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4 . TR AN SP O RT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca
powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6 . K O N TR O LA J AK O Ś CI
6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów
oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia
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Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości
gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inspektora.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
Część główną opisującą:
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
- Bezpieczeństwo i higienę pracy,
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu
Część szczegółową opisującą:
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, Deklaracje Zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy,
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę robót i jakości materiałów. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca
przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności.
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty
będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową,
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania
prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego
wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora błędy te
mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały
poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie
przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub
naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w postaci
zaproponowanej przez Inspektora.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i
sprzęt, które posiadają:
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które
spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia
dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
( 1 ) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą
jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- datę uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Raporty dzienne
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny,
materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.
(3) Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoły odbioru robót,
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencję na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7 . O B M IAR RO B Ó T
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. objętości będą wyliczone w rn3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Obmiar robót podlegających zakryciu Przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8 . O DB IÓ R RO B Ó T
a). Przejęcie Robót i Odcinków,
b). Przejęcie części Robót
c). Świadectwo Wykonania,
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków.
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inspektora nie wcześniej
niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty
podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł po dobie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego
Odcinka. Inspektor, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci
energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.2. Przejęcie części robót.
Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek
części robót stałych. Po wystawieniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót,
Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak
szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad.
8.3. Świadectwo wykonania.
Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania
Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie
roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiającego.
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót.
9 . P O D S TAWA P Ł ATN O ŚC I
9.1 Ogólne przepisy
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót.
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez
Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania
zakończenia Robót zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna
zawierać koszty badań.
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna,
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przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy, Koszt sprzętu razem z kosztami
dodatkowymi, Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat, Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem,
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie.
1 0 . P R ZE P IS Y ZW I Ą ZAN E
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
ST-B.02 KONSTRUKCJE DREWNIANE CVP 45261100-5
1 . WS T ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych obiektu jak w p.1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.
1.4. Określenia podstawowe
Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Płatwie, krokwie słupy – stanowią elementy składowe
więźby dachowej
Baliki drewniane- elementy obłożenia ścian zewnętrznych
Deskowanie, ołacenie, nadbitki -elementy drewniane podkładu pod pokrycie dachu
Szalówka – podbitka,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2.

M ATE R IA Ł Y
2.1. Wymagania ogólne

- Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych
- Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna
twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. W konstrukcjach budowlanych
należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24,
C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być
zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł
sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
c/ dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%
Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.
2.2. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone w
dokumentacji technicznej. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji
przeciwwilgociowej. Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez
izolacje przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie
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konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i
konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków
środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki i materiały do zabezpieczenia
konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku
ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Środki do
zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie może
powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposób zabezpieczenia
elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony przez dokumentacje. Środki i materiały
do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej. Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed
korozja biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji z drewna
przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych
miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w
dokumentacji technicznej.
2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1
Tablica 1. Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.
Przedział wartości
tolerancji [mm]
od
0,25
do

Klasa dokładności w budownictwie
1
2
3
4

1,55

5

6

7

8

0,4

0,5

1

2

3

4

6

2,5

6

10

16

25

40

60

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności wykonania,
odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru. W przypadku
konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna wartość podana w
tablicy 2. W przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie
powinna być większa niż 60mm.
Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna
Wymiary
[mm]
0-5

Odchyłki
0,1

6-25

0,5

26-100

1,0

101-250

2,0

Wymiary
[mm]
251-1200
12013000
3001-600
600112000

Odchyłki
5
10
20
30

2.4. Łączniki
Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny
spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B031150:2000
Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów:
a/ prostokątnego
b/ przestawionego
c/ w zakosy
W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna, a
rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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3 . SP R ZĘ T
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4 . TR AN SP O RT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5 . WYK O N AN I E RO B Ó T
5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu
znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony)z ostruganych
desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania
wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie
sprawdzać okresowo za pomocy taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych według wzorników nie
powinna różnic się od długości projektowanych więcej niż 0,5mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców
elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest
zależny od sposobu obróbki końców elementów. Połączenia krokwi połaci trójkątnych(tzw. kulawek) z
krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonane na styk i zbite gwoździami.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi:
a/ ±1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/ ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwą papy. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego
przeznaczenia. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobójczymi, ułożone prawa strona (dordzeniową ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma
gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,2 razy większa od grubości desek. Czoła desek
powinny stykać się tylko na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z
desek powinny być bez oflisów. Niezależnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od
strony spływu wody po połaci dachowej – odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ
wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny być układane na styk, rozstaw i
wymiary łat należy przyjmować w zależności od typu przyjętego pokrycia dachowego. Łaty ułożone poziomo
powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5
razy większa do grubości łaty.
Styki łaty powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek powinno być
większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub
łata grubsza od podkładu o grubości dachówki.
6 . O DB IO RY J AK O Ś C I
6.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie
dostępu do wykonanych elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być
sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
a/ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną
b/ rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów
c/ Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia
W szczególności powinny być sprawdzone:
a/ rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowania wraz z odbojami i
włazami dachowymi
6.2. Odbiór końcowy
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
a/ dokumentacje techniczną obiektu i robót
b/ protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów
c/ protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
e/ pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny
- Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
a/ zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi
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b/ prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji
c/ prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach
d/ dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.
6.3. Ocena wykonania konstrukcji
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za właściwe.
Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane
niewłaściwie. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrażające
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny być rozebrane
oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony d ponownie do odbioru. Konstrukcje nie
spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie
zagrażają bezpieczeństwu budowli i nie uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być
przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku.
7 . O B M IAR RO B Ó T
-

Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia
Jednostką obmiaru jest 1 m2 obłożenia ścian zewnętrznych balikami

8 . O DB IÓ R RO B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9 . P O D S TAWA P Ł ATN O ŚC I
- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie
konstrukcji z drewna, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Ceną wykonania 1m2 deskowania, ołacenia i obłożenia ścian obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i
dostawę materiałów, wykonanie deskowania, wykonanie ołacenia, wykonanie obłożenia ścian zewnętrznych
balikami, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
1 0 . P R ZE P IS Y ZW I Ą ZAN E
10.1. Normy
- PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne
wymagania produkcyjne”
- PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”
- PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia
wytrzymałości i odkształceń”
- PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady”
- PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia.”
- PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia.”
(Arkusz Krajowy)
- PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.”
- PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
- PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
- PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”
- PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
- PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
10.2. Inne dokumenty
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
- Instrukcja producentów łączników.
- Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z Deklaracja Zgodności AT –06-0356/2000 r
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A wydane
CNBOP .
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przez

ST-B.03 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

CVP 45442300-0

1 . WS T ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji drewnianych obiektu jak w p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej.
1.4. Określenia podstawowe
Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne – preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed
działaniem ognia, owadów i grzybów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2 . M ATE R IA Ł Y
Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych
przed działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie,
niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum
2mm.
Parametry techniczne:
Barwa wg PN –76/C-04906 –białoszara
Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedrażniący
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%
pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 º C dla stężenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53
cSt
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia 20%- 4,80º C
Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18 º C dla stężenia 20 %-0,0730 N/m
Gęstość w temperaturze 20 º C wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3
Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia
Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiał
trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał trudno zapalny
Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 –
nie więcej niż 4kg/m3
Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych
Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach23,3kg/m3.
3 . SP R ZĘ T
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4 . TR AN SP O RT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5 . WYK O N AN I E RO B Ó T
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny być
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uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych
środków impregnacyjnych, ponadto należy zwiększyć odporność na działanie ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny
być podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie
Państwowego Zakładu Higieny.
Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych:
- rozwój pleśni
- rozwój grzybów
- owady żrące w drewnie.
Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy asfaltowej.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna.
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być wykonywane na
wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/ mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub konstrukcji,
b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego
zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna,
c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych
osobom
wykonujących roboty
zabezpieczające,
d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie obowiązujących
przepisów,
e/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
f/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw
leków dla pierwszej pomocy lekarskiej.
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna
opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i
odzież ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży.
Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą:
a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego,
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie.
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być:
a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np.
resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.,
b/ wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w
przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w
suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie
drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji
określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%,
dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków.
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami:
a/ impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi urządzenia
uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne,
b/ impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość
kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu. Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej
dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia.,
powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. Impregnacja metodą natrysku może być
wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia.
6 . K O N TR O LA J AK O Ś CI
6.1.Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
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podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy
przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez
upoważnione laboratoria.
6.2. Odbiory międzyfazowe
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas trwania robót i po
zakończenia każdego etapu pracy. Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót
impregnacyjnych.
Należy sprawdzać:
a/ Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami państwowymi lub świadectwami
dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie
b/ Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach betonowych, na
przekładkach itp.
c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp.
d/ Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej elementów, usunięcie
resztek kory, łyka zaprawy itp.)
e/ Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego
f/ Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i przewidzianej
liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą
natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach)
g/ Skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej elementów przed
ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w
impregnowanym materiale), ponadto należy mieć na uwadze, że:
h/ Kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich
zakryciem
i/ Wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w dzienniku budowy i
sporządzić protokół.
6.3. Odbiór robót zabezpieczających
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru jakościowego i
ilościowego przed montażem. Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod
i środków impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede
wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy
dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych. Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru
zaimpregnowanego drewna określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru
drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i
innych danych. Do drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę
pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m3.
Materiały wypełniające – również w m3.
7 . O B M IAR RO B Ó T
Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami.
8 . O DB IÓ R RO B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9 . P O D S TAWA P Ł ATN O ŚC I
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę
materiałów, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi, testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
1 0 . P R ZE P IS Y ZW I Ą ZAN E
10.1. Normy
PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności
PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda agarowa - klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].
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PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu do stali .
PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki lakierowane .
PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania .
PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna .
PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna .
PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości grzybobójczej środków chemicznych przeciwko
grzybom powodującym szary rozkład drewna .
PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa skuteczności zabezpieczenia drewna
przed owadami .
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Aprobata techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do
stosowania w budownictwie [Nr Świadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
na podstawie orzeczeń :
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczającego preparat do
impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały
pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalność drewna i materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2
Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w
celu ochrony materiałów drzewnych przed korozja biologiczna.
ST-B.04 POKRYCIA DACHOWE

CVP 45261210-9

1 . WS T ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
pokrycia dachu dachówką bitumiczną obiektu jak w p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
pokrycia dachu gontami bitumicznymi .
1.4. Określenia podstawowe
Pokrycie – blachodachówka.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Pokrycie dachu powinno zapobiegać
przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji.
2 . M ATE R IA Ł Y
Blachodachówka.
3 . SP R ZĘ T
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Niedopuszczalne jest używanie w
tym celu narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowe. Powoduje to
uszkodzenie powłoki, w następstwie czego rozpoczyna się proces korozji. Odpowiednimi do tego celu
narzędziami są nożyce wibracyjne (Nibbier ). Dodając arkusze w "koszu" należy pamiętać o pozostawieniu 4 - 6
cm luzu na stronę uzależnioną od spadku dachu i rodzaju zastosowanej rynny koszowej.
4 . TR AN SP O RT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny.
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5 . WYK O N AN I E RO B Ó T
5.1. Ogólne warunki dotyczące podkładu .
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 wykonania
podłoża. Krycie blachą może być wykonane praktycznie w każdej porze roku. Przed przystąpieniem do
układania właściwego pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie
dachowe z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.
5.2. Podkład pod pokrycie
Powierzchnia podłoża powinna być równa, a jego wilgotność nie może być większa niż 21%. Podłoże musi mieć
taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem nacisku (na przykład ciężaru stojącego człowieka) nie
nastąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. Rozstaw i przekroje krokwi oraz grubość poszycia uzależnione są
przede wszystkim od strefy klimatycznej i ciężaru pokrycia.
Dobierane są one na podstawie obliczeń statycznych, wykonywanych indywidualnie dla każdej konstrukcji.
5.3. Krycie dachów
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.
Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych.
- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni
blach.
Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy
tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co
drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej
nakładającej się krawędzi. Przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na
niebezpieczeństwo skrócania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza
prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane,
tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne
jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia
przedostawania się śniegu i kurzu. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy
zamalować farbą zaprawową. Blachy absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie, powszechne jest stosowanie
folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat. Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości
rynny i spadku dachu, jednakże musi być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia - można to
uzyskać stosując klocki dystansowe Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny. Arkusze
układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i
prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocujemy krótkimi
wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każdym module. Robiąc to lekko pod kątem maskujemy je - co
znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania . Taki sposób układania arkuszy sprawia, iż blacha samym swym
ciężarem zatrzaskuje się na przetłoczeniach zaś połączenia arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć
nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry - zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak
połączone arkusze mocujemy do łat właściwymi wkrętami (35mm). Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 szt/m2 (w
rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasady
magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręt posiadające
uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkrętu powinna wyjść nieco poza obręb
podkładki.
Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, w przeciwnym wypadku uszczelka
nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności! Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim
grzbiecie fali stosując uszczelki profilowane lub uniwersalne.
6.

K O N TR O LA J AK O ŚC I
6.1.Odbiory międzyoperacyjne

Odbiór podkładu :
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowej. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić
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za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy
niż 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi stanowiących
podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością di 1mm.
Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo
taśmy z dokładnością do 2mm. Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za
pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3m. Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy
przeprowadzić za pomocą oględzin, a następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od
krokwi. Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy
otworów z dokładnością do 2mm. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik
dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i
dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych. W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny,
wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. W razie
uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków technicznych
należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie
lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje
w tej sprawie podejmuje Inspektor. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do
wykonania robót poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów
częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.
Odbiór robót pokrywczych
Wymagania ogólne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie
odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/ dokumentację techniczną
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów
pokrycia
c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy
6.2. Odbiór pokrycia z blachodachówki
Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być przeprowadzone za pomocą miarki z
podziałką milimetrową i sznurka murarskiego lub żyłki z tworzywa sztucznego ø 08÷1,0 mm, lub drutu
napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek. Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na
każdej połaci dachu, jeżeli wyniki badań będą ujemne. Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy
przeprowadzić przez oględziny, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego ich
wykonania, przez pomiar zgodności z wymogami podanymi w p. 5.3. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia
okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się
wątpliwości co do prawidłowego wykonania – przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.
7 . O B M IAR RO B Ó T
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia.
8 . O DB IÓ R RO B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9 . P O D S TAWA P Ł ATN O ŚC I
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów,
wykonanie pokrycia z blacho dachówki, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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1 0 . P R ZE P IS Y ZW I Ą ZAN E
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
miedzianej lub cynkowej
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal
PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium
PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu
PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
ST-B-05 OBRÓBKI BLACHARSKIE, CVP 45261320-3
1 . WS T ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
obróbek blacharskich dla obiektu jak w p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
obróbek blacharskich.
1.4. Określenia podstawowe
Rynny i rury spustowe– służą do odprowadzania wody z połaci dachowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Obróbki blacharskie łącznie z całym
systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji.
2 . M ATE R IA Ł Y
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadających Deklaracje Zgodności. Rynny szerokości 120 mm, rury spustowe ∅ 100. Obróbki
blacharskie powinny być wykonane z blachy powlekanej w kolorze. Miejsce montażu zgodnie z projektem.
3 . SP R ZĘ T
Specjalistyczny sprzęt dekarski.
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4 . TR AN SP O RT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny.
5 . WYK O N AN I E RO B Ó T
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich
- Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkości pochylenia połaci dachowej.
- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie do podłoża
mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi .
Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub
łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów
mogą być z wydrą i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową
obróbką dekarską.
5.2. Rynny i rury dachowe
- Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonując
montaż należy ściśle stosować się do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z rurami spustowymi,
dylatacje.
6.

K O N TR O LA J AK O ŚC I
6.1. Wymagania ogólne:

- Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
7 . O B M IAR RO B Ó T
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla obróbek blacharskich.
8 . O DB IÓ R RO B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9 . P O D S TAWA P Ł ATN O ŚC I
- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie
rynien dachowych, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów,
wykonanie rur spustowych, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
- Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów,
wykonanie obróbek blacharskich, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
1 0 . P R ZE P IS Y ZW I Ą ZAN E
10.1. Normy
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania
PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producenta.
ST-B.06 ROBOTY TYNKARSKIE

CVP 45410000-4

1 . WS T ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z tynkowaniem
ścian murowanych dla obiektu jak w p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
tynków.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem podanym,
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano „wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito prześwicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe.
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ｰC.
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zamurowane przebicia i bruzdy oraz
uzupełnione ubytki.
b) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ｰC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0ｰC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
c) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
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5.2. Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków
- tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu.
- należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach zewnętrznych przemurowywanych i uzupełnianych
ścian o stosunku 1:1:6.
6. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną producentów
- sprawdzenie równości powierzchni,
- sprawdzenie dokładności obrobienia styków tynków.
7. KONTROLA JAKOŚCI
Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie a wyniki zapisywane w dzienniku budowy.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robot jest m2. Ilość robot określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
9. ODBIÓR ROBÓT
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne ze
stanem istniejącym.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
– nie większe niż 4 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża, itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Tynki zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
ST-B.07 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

CVP 45422100-2

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budynku jak w p.1.1.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem stolarki
okiennej, drzwiowej i wrót.
1.4. Określenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej, posiadającej
Deklaracje Zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczelność na wodę i powietrze otwarte
złącza [okna i drzwi balkonowe ] podwójna uszczelka przylgowa. Mocowanie szyb: za pomocą listwy
przyszybowej. Grubość szklenia 9,5 –36 mm dla ramy gr. 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydła okiennego
52mm. Podstawowe wymiary profili: rama stała 45 mm gr. skrzydło okienne 45mm skrzydło drzwiowe 45mm.
Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm, Zakładka pomiędzy ramą stałą a skrzydłem 7 mm, Nawiewniki
higrosterowalne np. AERECO. Parapety z PCV lub z konglomeratów kamienno-żywicznych.
3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny. Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu
ścian osłonowych i paneli elewacyjnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej
Przygotowanie ościeży:
- Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
- Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżą i
ościeżnicą.
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do
których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą
tynkarską wykoszą:
a/ szerokość +10 mm
b/ wysokość +10 mm
c/ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm
Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami
producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze
sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów:
- Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z
pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach
- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały
ich elementy kotwiące w ościeżach.
- Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż
3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
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większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości
przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać
skrzydła do ościeżnicy.
- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki okiennej.
- Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki
poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi
materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego
rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla
prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną,
parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.
- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w
sposób określony jednoznacznie przez producenta.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót
- Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości
między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być
większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.
- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową
- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w
szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na
1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące
badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez
porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą)
- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów
wbudowywanych wyrobów.
- Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) jeżeli wszystkie badania dały wyniki
dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych wrót
Jednostką obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetów
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i
dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki okiennej, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę
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materiałów, wykonanie i montaż stolarki drzwiowej, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu
użytkowania i warunków gwarancyjnych. Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych
zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego.
ST-B.08 SUCHE TYNKI (PŁYTY GK) I GŁADZIE GIPSOWE

CVP 45410000-4

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budynku jak w p.1.1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem płyt GK.
1.4. Określenia podstawowe.
Podstawowe określenia zgodnie ze specyfikacją ogólną wykonania robót montażowych płyt GK.
1.5 Ogólne wymaganie dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
2. MATERIAŁY
2.1. Dane ogólne.
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych. Współczynnik wydłużenia
liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C. Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji
zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % wilgotności powietrza. Płyta gipsowo-kartonowa powstała na
skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładzina kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton
spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie
karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. W trakcie produkcji
kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien ma orientację równoległą do długości
wstęgi. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w kierunku
prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale sklejony z
rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach płyty , ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. Przez
środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę
wraz z godziną i minutą zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś
podłużną płyty. Rozstaw między nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia
prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.
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Rodzaje krawędzi płyt:
a/ krawędzie skośne KS
b/ krawędzie płokrągłe spłaszczone HRAK
c/ krawędzie proste KP
Rodzaje płyt:
a/ Płyta zwykła (GKB) do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.
b/ Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody (GKBI), którą można zastosować w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie powinien przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta ma
ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/ Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych (GKF). Posiada dodatek włókna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%.
d/ Płyta wodoodporna i ognioochronna (GKFI)
- Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. Masy szpachlowe i kleje
gipsowe. Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte na
budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma papierowa
perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany
25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV
do formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do
0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,
profil „U”, profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji
profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28,
profil gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łącznik poprzeczny
dwustronny, wieszak główny noniusza, wieszak główny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania
profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski.
2.2 Materiały zastosowane do wykonania ścianek na przedmiotowej budowie
- Płyta wodoodporna i ognioochronna (GKFI) grubości 12,5mm
- Taśma uszczelniająca
- Taśma papierowa perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożną.
- Narożnik perforowany 25x25 mm.
- Kołki rozporowe 10mm wraz z wkrętami
- Blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm.
- Profil „U”, profil „C” szerokości 50 i 100mm, profil ościeżnicowy.
- Wełna mineralna do ścian działowych grubości 50 i 100mm.
3. SPRZĘT
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. Płyty g-k
należy składować w pozycji leżącej w stosach, w pomieszczeniach nie narażonych na zawilgocenie płyt. Miejsce
składowania nie może kolidować z trasą ich budowania. Przy zdejmowaniu płyt ze stosu należy unikać
przesuwania jednej po drugiej aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy kartonu. Płyty przenosi się w pozycji
pionowej (zaleca się stosowanie specjalnych nosidełek). Nie należy opierać płyt narożem o podłoże.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zestawienie czynności technologicznych:
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych . Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub
drewnianego zamocowanego do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników . Sufity pokryte
płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne zabezpieczenia istniejącego stropu przed
działaniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna położoną na ruszcie .Należy zamontować dwie
warstwy z płyt GKF o grubości 12.5mm lub jedna warstwę z płyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy płyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102.
Rodzaje płyt :
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej.
Typowa szerokość płyt -1200mm
Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
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Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami po 40szt + 2 stanowiące opakowanie dla płyt o gr.
12.5 mm oraz 50szt dla gr. 9.5 mm. Jeden pakiet waży od 1300 – 1500 kg
Płyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U –listwa typu C –słupek. Jako łączniki stosuje się kolki
rozporowe, śruby ,wkręty oraz gwoździe.
5.2. Szpachlowanie połączeń płyt
Szczeliny na styku płyt o szerokości płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między
płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośredni nakładać warstwa masy szpachlowej, stanowiącej
podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu
szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Należy ją
dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie należy
przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić
kartonu. Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy
podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane wyroby muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór robót z zastosowaniem płyt GK polega na sprawdzeniu :
-wykonania zgodnie z dokumentacją,
-rodzaju zastosowanych materiałów,
-przygotowania podłoża,
-prawidłowości zamontowania płyt ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach
-wichrowatości powierzchni.
7. OBMIAR
Jednostką obmiaru jest m2 okładziny.

8. ODBIÓR KOŃCOWY
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Cena wykonania robót obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie stropów
podwieszanych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B- 10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“
PN-96/B- 02874 „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe”
Instrukcje stosowania i montażu producenta zastosowanego systemu
ST-B.09 ROBOTY MALARSKIE

CVP 45442110-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budynku jak w p.1.1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót
malarskich.
1.4. Określenia podstawowe
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed;
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej oraz dyspersyjnej
jako gotowych zestawów malarskich posiadających Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania
w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora.
3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt malarski.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych
robót malarskich.
- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać
prace w rękawicach
c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
5.2.Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania,
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.
- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie
większa niż to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powłoki z farby
Farba wapienna
Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-żywiczna
i syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Największa wilgotność
podłoża, % masy
6
4
3
4

- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót
poprzedzających, a w szczególności.
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń
sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp.
b/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
c/ ułożeniu podłóg drewnianych (białych)
d/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
- drugie malowanie można wykonywać po:
a/ po wykonaniu białego montażu
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b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczułkowych i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. ST08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku
c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych
(kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujących się ziaren piasku.
- Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/ rodzaju podłoża
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
c/ miejsca i warunków malowania
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót
malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.
- Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.
- Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania.
5.3. Przygotowanie powierzchni
- Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze
wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w zakresie
równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z
wyjątkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez
widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką
lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą
d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można wykonać przy
użyciu:
1/ aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metodą suszarkowo-wagową
3/ papierkami wskaźnikowymi Hydrotest
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego
- Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez
skucie, a następnie przeszlifowane
b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni
betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną
c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory
należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość
powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej
powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z
dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą
- Podłoża tynkowe powinny:
a/
pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i
zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży – zaprawą
cementową lub cemantowo-wapienną
c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych
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(wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren
piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i
zaleceń producenta materiałów malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i
desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych
- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/
bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej
powierzchni)
b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego
- Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków
zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w
następujący sposób:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy,
z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.
- Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych
- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i
desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności
c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/
w przypadkach opisanych w poz. b/, c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych
- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej
powierzchni)
b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte
5.4. Malowanie zewnętrzne
Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych.
1/ Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.
2/ Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie
zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów
dotyczących zdrowia ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.
4/ Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć
i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką)
5.4.1.Przygotowanie powierzchni do malowania
5.4.1.1. Wyrównanie powierzchni

1/ Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni
powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3
2/ Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana do
wykonania tynków pocienionych
3/ Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów.
4/ Ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej
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powierzchni) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte.
5.4.1.2.Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych

1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie
powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.
2/ Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i
odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża.
Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych
poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w
miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy
tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2
3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych
technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu;
powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między
sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać
próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb
olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości
powłoki.
5.4.3.

Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych

5.4.3.1.Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.
1/ Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych.
2/ Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi.
3/ Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich
elementów.
4/ Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności po:
a/ całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j
b/ wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe
c/ ułożeniu podłóg drewnianych
d/ całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki
4/ Drugie malowanie należy wykonać po:
a/ wykonaniu białego montażu
b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i
cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych.
5/ Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyżej.
5.4.3.2. Przygotowanie podłoża do malowania
5.4.3.2.1 Wyrównanie podłoża
Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową na co
najmniej 24 godziny przed malowanie
5.4.3.3. Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.4.3.4. Wykonywanie robót malarskich
1/ Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych
łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek
pigmenty i wypełniaczy.
2/ Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
3/ Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym
między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza się kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne na
całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za
jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm
na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu;
powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między
sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać
próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb
olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości
powłoki.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego .
1/ Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów
przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich
badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/ Badanie podłoży powinno obejmować:
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej powierzchni wodą; próba daje
wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiałów:
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o
jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność
przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed
użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujących obejmuje:
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech
sekundach
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią
różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki
przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o
masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu
włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.
6.2.Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych
1/ Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących
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terminach:
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach
powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie
wcześniej niż po 14 dniach.
2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/ Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów
powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie
zbliżonej do faktury podłoża
6/ Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku
powinien być określony:
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym przy powłokach
półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja przy powłokach z farb
olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i
syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w
przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby.
8/ Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy
państwowej
9/ Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki
w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują
na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami normy państwowej.
10/ Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać
zgodnie z normami lub świadectwami.
12/ Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej
13/ Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej
powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda,
jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m.
Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża
lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:
- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od
podłoża
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie
nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii
lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie
następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie
- badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego lub
materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych,
które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym
nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm,
tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900
do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w
ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma
dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub
częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem
- badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej
15/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli
na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie
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występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza
się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie
powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie
jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała
jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.
17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem
normy państwowej.
18/ Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne pomalowanie
farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść
powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i
nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcięczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi
lub świadectwami.
Ocena jakości malowania
1/ Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za
prawidłowo wykonane.
2/ Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i
powtórne prawidłowe ich wykonanie
- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań
3/ W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:
- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską
- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem
ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska
plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy
zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej
odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie
nanieść cienka warstwę powłoki.
6.3. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego.
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być
zgodne z p. 6.1.
6.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych
1/ Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących
terminach:
- powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14
dniach
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu
urządzeń sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów,
wykonanie malowania, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań.
PN-71/C-04403
Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.
PN-72/C-81503
Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-81/C-81508
Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami
wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510
Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.
PN-74/C-81515
Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-76/C-81516
Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.
PN-79/C-81519
Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na
oznakowanie nasiąkliwości.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za pomocą aparatu Du
Ponta.
PN-76/C-81528
Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530
Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej.
PN-70/C-81536
Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
10.2.Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
ST-B.10 OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45431000-8 Kładzenie terakoty,gresu
CPV 45432110-8 -Deska barlinecka, panele
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budynku jak w p.1.1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek . Przedmiotowa specyfikacja związana jest z wykonaniem następujących robót posadzkowych:
podłoża i izolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzek, warstwy wyrównawcze, posadzka z płytek
podłogowych ceramicznych terakotowych (gresowych) z cokolikami. Płytki mocowane do podłoża na zaprawy
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klejące i zaprawy do spoinowania. Cokoliki z płytek ceramicznych terakotowych (gresowych).
1.4. Określenia podstawowe.
Podstawowe określenia zgodnie ze specyfikacją ogólną wykonania robót montażowych podłóg.
1.5 Ogólne wymaganie dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
2. MATERIAŁY
2.1. Folia Izolacyjna
Folia izolacyjna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2006
2.2. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)Właściwości płytek ściennych i podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta, ustalić z Inspektorem nadzoru,
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2.5%,
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25.0MPa.,
- ścieralność nie więcej niż 1.5 mm,
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,
- kwasoodporność nie mniej niż 98%,
- ługoodporność nie mniej niż 90,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: +/- 1.5 mm,
- grubość: +/- 0.5 mm,
- krzywizna: 1.0 mm
W pomieszczeniach natrysków stosować płytki antypoślizgowe.
b) Gresy – wymagania dodatkowe
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność V klasa ścieralności.
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
listwy przypodłogowe, kątowniki, narożniki.
Dopuszczalne odchyłki: jak płytek terakotowych.
Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek stosować gotowe kleje przygotowane fabryczne, zaleca się stosować klej elastyczny o
właściwościach np. CM – 17. Wybór klejów uzgodnić z Inspektorem nadzoru. Do spoinowania stosować tylko
fabrycznie przygotowane komponenty właściwe dla danej posadzki i grubości spoiny.
c) Posadzka z paneli podłogowych. Posadzka układana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z
projektem aranżacji i wystroju wnętrza posadzka wykonana ma być z paneli jednolamelowych. Podłogę należy
układać na suchym, czystym i równym podłożu. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 mm na 1 metrze
bieżącym podłogi należy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoża drewnianego powinna wynosić max. 8%.
Deski należy złożyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum 48 godzin, bez
rozpakowywania.
Posadzkę należy ułożyć obowiązkowo z dylatacją poprzeczną w miejscu przewidzianym projektem. Posadzka
będzie ułożona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdłuż pomieszczenia, od miejsca dylatacji w
poprzek. Montaż podłogi barlineckiej wykonuje się bez użycia kleju.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne w ST. Wymagania ogólne. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. W razie potrzeby
chronić przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych muszą być wykonane wszystkie roboty instalacyjne wody i
kanalizacji oraz elektrycznych i ewentualnie co.
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5.1.Izolacja przeciwwilgociowa
1. Przygotowanie podkładu
a)podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b)powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
2. Gruntowanie podkładu
a)podkład betonowy lub cementowy powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b)przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c)powłoki gruntujące powinny by naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d)temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.
3.Izolacje przeciwwilgociowe.
Szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym
„na gładko”.
5.2.Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa., z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża mleczkiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Dylatacje wewnątrz budynku powinny
mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
Wymagania podstawowe
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymałość podkładu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12
MPa, na zginanie – 3 MPa.
- Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz w razie potrzeby nasycone wodą.
- Podkład powinien być oddzielony od stałych pionowych elementów budynku paskiem papy.
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5 oC.
- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą -5-7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego.
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niż 400 kg/m3.
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pionowej)
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. poprzez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo poprzez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.3.Wykonywanie okładzin ściennych i posadzki z płytek terakotowych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50o. Kompozycja klejąca powinna być nałożona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Po
całkowitym stwardnieniu kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Cokoły wykonać ze specjalnych płytek cokołowych –
terakotowych (gresowych) Płytki mocować na klej taki sam jak do płytek. Do spoinowania płytek można
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy
dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z
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naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejowe,
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych
technicznych określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu wg pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
6.2.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania wykładzin z dokumentacją projektową i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonania wykładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowanych podłoży,
- jakości (wyglądy) powierzchni wykładzin,
- prawidłowość wykonanych krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacjami.
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm
na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiarowania:
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów,
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin
określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie
z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest
do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoża) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokół podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II
a.
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PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II
b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej,
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru
współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klej cementowych i zapraw
do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw
na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250Materiały budowlane. Woda do beton i zapraw.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru
ST-B.11 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I BETONOWE
CPV45223500-1
1.

WS T ĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budynku jak w p.1.1
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i
betonowych jak; fundamenty, mury oporowe, stropy, podciągi, wieńce, nadproża itp.
Zakres robót objętych przez Specyfikację: Przygotowanie mieszanki betonowej, Transport mieszanki betonowej,
Montaż deskowań, Betonowanie i zagęszczanie, Pielęgnacja betonu
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST "Wymagania ogólne"
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora
2 . M ATE R IA Ł Y
- Beton towarowy B-20
- Drewno (tarcica na szalunki)
- Cement
- Kruszywo drobne i grube Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką
każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.
- Woda
Dodatki i domieszki do betonu
- Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
- Dodatki uszczelniające
3 . SP R ZĘ T
- Deskowania systemowe
- Samochody do transportu mieszanki betonowej (gruszki)
- Pompy do betonu na samochodzie
- Pojemniki do transportu betonu
- Dźwigi do podawania mieszanki betonowej w pojemnikach
- Wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki
4 . TR AN SP O RT
4.1. Deskowania i szalunki
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport elementów przeznaczonych do
deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i
ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich
środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien być dłuższy niż:
· 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
· 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
· 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że
przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy
wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.
5 . WYK O N AN I E RO B Ó T
5.1. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. W przypadku wytwarzania mieszanki betonowej w
betoniarce zasady doboru składników
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5.2. Wykończenie powierzchni betonowych
5 .2 .1 . P O W I E R Z C H N I E U F O R M O WA N E
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i
pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli Umowa nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych
po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny
występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
5 .2 .2 . W Y KO Ń C Z E N I E N I E U F O R M O WA N Y C H P O W I E R Z C H N I B E T O N O W Y C H
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby
otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i
pochodzić z jednego źródła. Wykonawca
powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć
regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych
biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
5.3. Montaż szalunków
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod
wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i
obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez
zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w
betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.
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Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed
ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane woda.
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5 .4 .1 . Z A L E C E N I A O G Ó L N E
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:
- deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu
powierzchni betonowych
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania
oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,
- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod
bezpośrednim nadzorem Inspektora,
- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku,
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości
między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i
przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania
wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60 sek.,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do
1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały
martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.
Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję
stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm
pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko
możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu
prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności
celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany
robocze i w dni świąteczne.
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5 .4 .2 . Z A L E C E N I A D O T Y C Z ĄC E B E T O N O WA N I A E L E M E N T Ó W
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości
>12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej
należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty
winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność
na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat
należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,52 godz. po jego ułożeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak
jak z betonem zwykłym.
5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów,
nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych
wykonawców).
5.7. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:
- podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż
1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany.
6 . K O N TR O LA J AK O Ś CI RO B Ó T
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”
6.1 Deskowania i szalunki systemowe
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian
betonowych. Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, zamki
kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o długości regulowanej śrubą
rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej
powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion
wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach
długości, z których podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na
płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni przylegania.
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6.2. Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek
betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:
a)
próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik
konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lubmetody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa
betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, który
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów
i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.
6 .2 .2 . W Y T R Z Y M AŁ O Ś Ć I T RWA Ł O Ś Ć B E T O N Ó W
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie
próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego
odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela
Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i
kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecności
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia,
według dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% próbek,
- betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane
przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana
przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny
znaleźć się w podanych niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%
- utrata masy 2%

46

- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość
cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inspektora
pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6 .3 .1 . Z A K R E S K O N T R O L I
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo pobrania
w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania
badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów
pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą
ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6 .3 .2 .S P R AW D Z E N I E KO N S Y S T E N C J I M I E S Z A N K I B E TO N O W E J
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a
kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.
6 .3 .3 . S P R AW D Z E N I E Z AWART O Ś C I P O W I E T R Z A W M I E S Z A N C E B E TO N O W E J
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:
Uziarnienie kruszywa [mm]
Zawartość
Beton narażony na czynniki
powietrza
atmosferyczne
Beton narażony na stały dostęp
[%]
wody przed zamarzaniem

0 – 16
3.5 do
5.5
3.5 do
6.5

0-31.5
3 do 5
4 do 6

6 .3 .4 . S P R AW D Z E N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I B E TO N U N A Ś C I S K A N I E ( K L A S Y B E T O N U )
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej
w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do
danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15
Ri min ≥ a ⋅ RbG
(1)
R
i
min
gdzie :
- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,
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RbG - wytrzymałość gwarantowana,
współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli
Liczba próbek-n
od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 14

A
1.15
1.10
1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli
spełnione są następujące warunki (2) i (3) :
Ri min > RbG
(2)
oraz
R > 1. 2∗ RbG
(3)
gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):

1 n
R = ∑ Ri ( 4 )
n i =1
w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek.
2.
Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3)
obowiązuje warunek (5)
Ri − 1. 64 ⋅ s > RbG ( 5 )
w którym :

Ri - średnia wartość wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:

s=

1
n −1

∑ ( R − R)

2

i

(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą
pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.
6 .3 .5 . S P R AW D Z E N I E N A S I Ą K L I W O Ś C I B E T O N U
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach
wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych
losowo różnych miejsc.
6 .3 .6 . S P R AW D Z A N I E O D P O R N O Ś C I B E T O N U N A D Z I A Ł A N I E M R O Z U
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej (150)
liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - próbka nie wykazuje pęknięć,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce
wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6 .3 .7 . S P R AW D Z E N I E P R Z E P U S Z C Z A L N O Ś C I W O D Y P R Z E Z B E TO N
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany
stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć
próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6 .3 .8 . D O K U M E N TAC J A B A D A Ń
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6 .4 .1 . B A D A N I A W C Z A S I E B U D O W Y
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i
obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona.
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami
odbiorczymi.
2.Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z
Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich
śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.
6 .4 .2 . B A D A N I A P O Z A K O Ń C Z E N I U B U D O W Y
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na
zgodność z Rysunkami w zakresie:
- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań
prowadzonych w czasie budowy.
6 .4 .3 . B A D A N I A D O D AT K O W E
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.
7 . O B M IAR RO B Ó T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót betonowych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.
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8 . O DB IÓ R RO B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
9 . P O D S TAWA P Ł ATN O ŚC I
-

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
próby przygotowawcze
projektowanie mieszanki betonowej
przygotowanie mieszanki betonowej
transport mieszanki betonowej
deskowanie,
układanie mieszanki betonowej,
pielęgnacja betonu,
pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

1 0 . P R ZE P IS Y ZW I Ą ZAN E
10.1. Normy dotyczące deskowań
PN-89/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
BN-87/5028-12

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Śruby z łbem kwadratowym
Nakrętki kwadratowe
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczące betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
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Opis techniczny
Do projektu instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego w Sokółce przy ul.
Majowej dz.nr.3107/34
1. Podstawa opracowania
1.1
Umowa z inwestorem
1.2
Podkłady architektury z elementami wyposażenia technologicznego
1.3
Obowiązujące normy i przepisy BHP

Zakres opracowania:

-

Projekt obejmuje wykonanie:
wewnętrznych linii zasilających od projektowanych układów pomiarowych TP
rozdzielni mieszkaniowych TM
instalacji elektrycznej gniazd 230/400V
instalacji oświetlenia
instalacji domofonowej
instalacji telewizyjnej

1. Zasilanie budynku.
Budynek wielorodzinny zasilany jest przyłączem kablowym 4x120mm.
Istniejące szafki licznikowe zamontowane są na ścianie zewnętrznej budynku. Na
projektowane szafki TP (tablice piętrowe) należy wystąpić do PGE Dystrybucja
o/ Białystok z wnioskiem o rozdział instalacji na dodatkowe lokale.

2. Dane instalacji elektrycznych.
-

Napięcie zasilania 230/400V
moc przyłączeniowa Pi=70kW
moc szczytowa Ps=25,2kW k=0,36
pomiar energii 3-fazowy dla każdego lokalu
ochrona od porażeń – samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN-C

3. WLZ
Ze względu na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza
zachodzi konieczność dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do
zwiększonego obciążenia polegającej na:
1. Wymianie przewodów ZK-RG1 wlz LY120mm na LgY150mm
2. Wymianie głównego rozłącznika prądu w RG1 VISTOP 250A na VISTOP
400A.
3. Wymianie bezpieczników wlz-tu klatki schodowej nr.1 w rozłączniku
RBK-00 z 32A na 80A
W projektowanej instalacji zastosować przewody:
- 5xLgY150mm od złącza kablowego do rozdzielni RG.
- 5xLgY25mm do zasilania tablic piętrowych licznikowych TP
- YDYżo 5x6mm do zasilania tablic mieszkaniowych TM
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4. Tablice rozdzielcze
W pomieszczeniach wskazanych na projekcie należy zamontować
rozdzielnice TP w wykonaniu podtynkowym oraz TM w wykoaniu nadtynkowym.
Rozdzielnice należy wyposażyć w moduły zgodnie z załączonym projektem.

5. Instalacja oświetlenia ogólnego
Instalację oświetlenia wykonać przewodami wtynkowymi YDYp o izolacji
750V. Dla instalacji oświetleniowej przyjęto przewody o przekroju 1,5mm.
Przewody układać pod tynkiem lub pod płytą kartonowo gipsową. Łączniki
instalować na wysokości 1,05m od podłogi

6.

Instalacja gniazd wtyczkowych.
Zasilanie obwodów gniazd 230V wykonać z tablic przewodami YDYp
3x2,5mm. Gniazda podwójne pomieszczeniach instalować na wys. 0,3m od
posadzki W kuchni i łazience 1,15m. W łazience zastosować gniazda hermetyczne.

7.

Instalacja telewizyjna
W zakres instalacji antenowej obejmuje:
- ułożenie przewodów WD-75 0,59/3,7
- montaż gniazd antenowych końcowych
Przewody w szybie instalacyjnym układać w rurce winidurowej. Obwody
telewizyjne w mieszkaniach zakończyć gniazdami telewizyjnymi.

8.

Instalacja domofonów.
Instalacje zaprojektowano dostosowując ją do istniejącej. Ułożyć przewody
YTKSY. Unifony zamontować w mieszkaniach przy drzwiach wejściowych i
podłączyć do istniejącej instalacji. Unifony zaprojektowano dostosowując do
istniejącej instalacji firmy DIPOL

9.

Instalacja wentylatorów w wc.
W pomieszczeniach łazienek zamontować wentylatory włączane razem z
oświetleniem: zwłoka czasowa wyłączenia ok. 10min.

10.Ochrona od porażeń.
Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne odłączenie zasilania
w układzie TN-C. w obwodach odbiorczych zastosowano wyłączniki
różnicowoprądowe. Instalację wykonać z dodatkowym przewodem ochronnym.
Przewody ochronne podłączyć z bolcami gniazd wtykowych i obudowami tablic
rozdzielczych. W łazienkach i kuchniach wykonać połączenia wyrównawcze.
Przewody wyprowadzić bezpośrednio z tablicy rozdzielczej.
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11. Obliczenia
Moc przyłączeniowa projektowana
Mieszkania 5szt x 14kW = 70kW
Moc przyłączeniowa istniejąca – 327kW
Moc szczytowa projektowana 70kW x 0,36 = 25,2kW
Moc szczytowa istniejąca 117.72kW
Razem Ps=142,92 kW
Iw = 229,21A
Ib = 250A
Obciążalność długotrwała istniejącego przewodu LY120mm – 228A (ZK-RG1)
Obciążalność długotrwała projektowanego przewodu LgY120mm – 265A (ZK-RG1)

wlz klatki schodowej nr.1
Ps=42kW x 0,5 =21kW
Iw =33,68A
Ib =40A
Wlz 5xLgY 25mm

Istniejący wlz klatki schodowej nr.2
Ps=75kW x 0,5 = 37,5kW
Iw=60,14A
Ib=63A
Wlz 5xLY35mm+5xLgY25mm
Uwagi końcowe:
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującym normami i przepisami BHP
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ochronne.

Sokółka sierpień 2012

Autor projektu:
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Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 prawa budowlanego oświadczam, iż wykonany przeze mnie projekt: Projekt
wykonania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Sokółce przy ul. Majowej
dz.nr. 3107/34
Został opracowany zgodnie zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.

Projektant:
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Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia
Przy wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym

Adres budowy:

16-100 Sokółka ul. Majowa dz.nr. 3107/34

Inwestor:

Urząd Miejski w Sokółce

Autor opracowania:

Józef Sarosiek

Podstawa opracowania:
Dz.U.03.120.1126. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia `10 lipca 2003r). Na podstawie art.21a ustawy z dnia
lipca 1994r – Prawo Budowlane(Dz.U.z 2000r Nr 106 poz1126 z późniejszymi zmianami)

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenia, gniazd oraz
rozdzielni TP oraz TM
Kolejność realizacji poszczególnych prac powinna wynikać z harmonogramu robót
sporządzonego przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Na placu budowy projektowanej instalacji występują:
- istniejący kompleks budynku

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZĘŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
a)
b)
c)
d)

porażenie prądem elektrycznym - elektronarzędzia, przedłużacze
upadek – praca na wysokości (na dachu, rusztowaniu, wewnątrz budynku)
uderzenia spadającymi przedmiotami – rusztowania
maszyn będących w ruchu – piły tarczowe, wiertarki

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJIROBÓT BUDOWLANYCH
OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA
a) porażenie prądem elektrycznym- przy demontażu przewodów
prace wykonywać po wyłączenie spod napięcia
b) upadek z wysokości – przy montażu przewodów oraz opraw na wysokości użyć
środków zabezpieczających
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Niniejsze prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Wszystkie prace w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektrycznych mogą być
wykonywane tylko i wyłącznie po wyłączeniu napięci
Pracownicy przystępujący do pracy winni być ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rękawice robocze.

Instruktaż pracowników powinien obejmować:
- szkolenie wstępne
- instruktaż stanowiskowy
- szkolenie podstawowe
- szkolenie okresowe.
6. WSKAZANIERODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH:
-Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną zabraniającą wstępu w strefie
pracy.
- teren budowy w godzinach wieczornych oświetlić
- teren budowy po zakończeniu prac montażowych doprowadzić do stanu poprzedniego.

Opracował:
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SCHEMAT ZASILANIA

projektant:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

ZAMÓWIENIE: Zmiana Sposobu Użytkowania Pomieszczeń Poddasza
Nieużytkowego na pomieszczenia Mieszkalne

INWESTOR: Urząd Miejski w Sokółce

ADRES: 16-100 Sokółka ul. Majowa dz.nr.3107/34

PROJEKTANT: Józef Sarosiek upr.bud. Bł. 291/92
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SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
l. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
2. Przedmiot opracowania
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu
5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji
6. Kontrola jakości
7. Dokumentacja powykonawcza
8. Przepisy związane
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT
III. UWAGI KOŃCOWE

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności:
- wymagania w zakresie właściwości materiałów,
- wymagania dotyczące sposobu
- wykonania oraz oceny prawidłowości
- wykonania poszczególnych rodzajów robót,
- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru
(zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej)
- wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw
opis zasad przedmiarowania.
Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty,
zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne)
zawierające warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne)
specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania.
2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych w budynku wielorodzinnym w zakresie instalacji
elektrycznych wnętrzowych.
2.1. Definicje i pojęcia
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
- bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych
- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określona normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;
- instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym;
- sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza;
- deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną;
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
- dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i
Projektantem.
- Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,
- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
- odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi
podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem Budowy.
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
- rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji elektrycznej:
- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych;
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera -inspektora nadzoru.
3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentów do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Projekt budowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót (nakłady
rzeczowe) robót elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
elektrycznych
3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe)
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót
instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do
robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac
remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie
placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)
3.5. Odbiór frontu robót
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać się z
obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót
przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z
udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika
budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy
robót ogólno budowlanych.
3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do
nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia
ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w
stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu
4.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego
materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca robót elektrycznych winien podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.
4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie
opłaceniem.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla
przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez
generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i
przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i
oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania
powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny
powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego
zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia
badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera
(inspektora nadzoru).
4.5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy
i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania między
innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
- samochód dostawczy,
- samochód skrzyniowy
- rusztowania,
- elektronarzędzia,
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka.
- odkurzacz przemysłowy

4.6. Transport
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie.
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z
następujących środków:
- samochodu skrzyniowego,
- rusztowania przenośnego,
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem,
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie
dużych i ciężkich elementów.
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:

kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa
kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla,

bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione
na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,
aby bębny nie mogły się przetaczać.

Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub
przewodu należy układać poziomo.

Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się
wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech
jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych
robót.
4.7. Przyrządy do badań i pomiarów
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia
Jakości.
5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji
5.1. Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych
wewnętrznych muszą być dostosowana do układu sieci TN-C o napięciu znamionowym 400/230V prądu
przemiennego i częstotliwości 50 Hz
Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i być
usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych.
Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki
ochronne różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego
prądu wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy
stosować wyłączniki nadmiarowe :
• o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników,
• wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć
• charakterystyce czasowo-prądowej:
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych o
- typu C dla zabezpieczenia silników
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia
wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych
instalacji i konstrukcji budynku
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do
krawędzi ścian i stropów.
Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.
Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być
wykonane wyłącznie z miedzi.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania
należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: łatwy dostęp,
należy jednocześnie zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych mocowanie puszek w ścianach i
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z
gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych;
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna.
Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w MΩ/km. winna wynosić dla
kabli do 1 kV
• o izolacji gumowej - 75 MΩ/km
• izolacji polietylenowej -100 MΩ/km
Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawia poniższa tabela:
Napięcie znamionowe obwodu
[V]

Rezystancja izolacji [MΩ]

Napięcie probiercze prądu
stałego [V]

do 50V - obwody SELV i PELV

>0,25

250

powyżej 50V do 500V

>0,50

500

5.2 Roboty przygotowawcze -wymagania ogólne
5.2.1. Trasowanie
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych;
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu
instalacji.
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzględnieniem rodzaju i
grubości tynku, przy układaniu dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy
powinna być taka, aby odstępy między rurami (przewodami) wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca
się układać jednowarstwowo.
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję,
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta
tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.3.1., rury w podłodze mogą
być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na
naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.
5.2.3. Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,
obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta
tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.3.1, rury w podłodze mogą być
układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na
naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą być
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
5.3. Roboty instalacyjne - montażowe -wymagania ogólne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Główne ciągi instalacji układać w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza
korytkami instalacje układać w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz
instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronną, telekomunikacyjną itd.
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także
powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź remontu.
W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na
otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i
współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach
często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez
fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w
konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje
powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do
uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności.
Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i
bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i
remontowych.
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach poziomych) oraz w rurach
instalacyjnych p/t . Poszczególne obwody rozprowadzić ) pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie
przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W
instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i
stropów już wcześniej otynkowanych.
5.3.1. Układanie rur i osadzanie puszek
Rury należy układać i mocować do ściany natynkowo, oraz w uprzednio wykonanych bruzdach,
łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa
rury, mm

18

21

22

28

37

47

Promień łuku, mm

190

190

250

250

250

450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych.
Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić:
Średnica znamionowa rury, mm

18

21

22

28

37

47

Długość kielicha, mm

35

35

40

45

50

60

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki
na głębokość do 5mm.
5.3.2. Mocowanie puszek
Puszki należy osadzać w ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.
Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Puszki p/t powinny być osadzone na

takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.
Puszki do montażu osprzętu elektrycznego w szczególności gniazd 230V powinny być zamontowane do
ścian za pomocą kołków rozporowych. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki
na głębokość do 5mm.
Zasadnicze czynności podczas przygotowywania podłoża do zamocowania puszek:
o
Trasowanie.
o
Wykonanie ślepych otworów mechanicznie.
o
Wstrzelenie kołków.
o
Ucięcie i przyspawanie płaskownika.
o
Wykonanie konsolek i przyspawanie.
o
Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników.
o
Wykonanie konsolek.
o
Osadzenie konsolek.
o
Pomalowanie konsolek.
o
Osadzenie kołków rozporowych.
Wyszczególnienie robót przy montażu puszki podtynkowej:
o
Przygotowanie podłoża
o
Umocowanie puszki
o
Podłączenie i przedzwonienie przewodów
o
Założenie pokrywki puszki na kanał

5.3.4. Rury typu RB
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o
Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur RB
o
Przygotowanie podłoża
o
Zamocowanie uchwytów
o
Odmierzenie i ucięcie rur
o
Wykonanie połączeń złączkami przelotowymi
o
Sprawdzenie drożności rurażu
o
Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji
o
Ułożenie rur na uchwytach
5.3.5. Kanały instalacyjne
Kanały instalacyjne montować przez przykręcenie, odległość pomiędzy wspornikami mocującymi
ustalić na podstawie wytycznych producenta. Kanały do zasilania pokoi montować na ścianie korytarzy
pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym.
Wyszczególnienie robót:
o
Trasowanie.
o
Odmierzanie i ucięcie.
o
Wiercenie otworów.
o
Osadzenie kołków rozporowych.
o
Montaż wsporników ściennych
o
Umocowanie koryt do wsporników za pomocą śrub.
o
Zmontowanie pozostałych elementów łącznych.

5.4. Montaż kabli, przewodów i osprzętu
5.4.1. Układanie przewodów i kabli
Wymagania ogólne dotyczące robót
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liście adresowej.
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub
odpowiednio obudowane.
Trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą
zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych.
Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm2
Cu, obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2.5mm2 Cu.
Poziom izolacji przewodów kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez
producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami t.j.
- przewód ochronny PE - kolor żółtozielony
- przewód neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny

5.4.2. Układanie przewodów pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o
Przygotowanie bruzd
o
Rozwinięcie przewodu kabelkowego
o
Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji
o
Odmierzenie i ciecie
o
Zamocowanie przewodu do podłoża
o
Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników
5.4.3. Przewody wciągane do rur
Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.3.1. po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy
wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej
uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o
Rozwinięcie przewodu
o
Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji
o
Odmierzenie
o
Cięcie
o
Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych
o
Wciągnięcie przewodów
5.4.4. Układanie i mocowanie przewodów w tynku
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie
przewodów wielożyłowych płaskich, na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można
układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej
przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego,
jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A, przewody wprowadzone do puszek
powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien
być nieco dłuższy niż przewody fazowe, zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być
łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich
izolacji, podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, przewody należy mocować do
podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych
w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak,
aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie.
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki.
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
5.4.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo
ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.4.6. Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy
wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu

przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę od
przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo podejście
przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.4.4. podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach
zasilania odbiorników od góry.
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do:
- opraw oświetleniowych,
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od
- warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
- do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.
5.4.7. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia
odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje:
- przyłączenia sztywne,
- przyłączenia elastyczne.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych,
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się,
gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i
przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.
przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiorników muszą być chronione.
5.5. Montaż osprzętu i aparatury
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o
Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
o
Przygotowanie podłoża
o
Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie
o
Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach
o
Wprowadzenie przewodów w otwory puszki
o
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
o
Osadzenie puszki w gotowym podłożu
o
Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
o
Odkrywanie puszek
o
Podłączenie i przedzwonienie przewodów
o
Zamknięcie puszek
o
Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury
o
Podłączenie łączników i gniazd wtykowych
o
Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotyczące robót
Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego
podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektowa lub według odmiennych dyspozycji
pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatów - należy sprawdzić
poprawność ich funkcjonowania.
5.6. Montaż opraw oświetleniowych
Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw.
o
Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów
o
Przygotowanie podłoża
o
Zamocowanie uchwytów
o
Rozpakowanie oprawy
o
Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających
o
Otwarcie i zamknięcie oprawy
o
Obcięcie i obrobienie końców przewodów
o
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

o
Zamontowanie oprawy i podłączenie
o
Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.)
Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła
o
Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy
o
Wyjęcie źródła światła z opakowania
o
Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów
o
Zamontowanie źródła światła w oprawie
o
Sprawdzenie świecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp.
5.7. Montaż skrzynek rozdzielczych i tablic, aparatów modułowych w rozdzielnicach
Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych są w stopniu
wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia
kalkulacji cenowej.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o
Przygotowanie podłoża lub fundamentu
o
Umocowanie elementów konstrukcji tablicy lub obudowy
o
Podłączenie i oznaczenie przewodów
o
Malowanie poprawkowe obudowy
Wymagania dodatkowe dotyczące robót:
Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich
schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów
znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i
wilgocią (np. przez laminowanie).
Montaż wyposażenia rozdzielnic:
o
rozdzielnicę należy wyposażać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową
producenta obudowy
o
przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po
wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie
o
aparaty mocować zgodnie z instrukcją producenta
o
połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy muszą być wykonane z użyciem szyn, szyn
grzebieniowych oraz fabrycznych mostków łączeniowych na aparatach wykonać opisy
adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy
5.7.1. Montaż rozdzielnic
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o
Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu
o
Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą
o
Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń
o
Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków
o
Podłączenie przewodu uziemiającego
o
Sprawdzenie i dokręcenie śrub
o
Malowanie poprawkowe

5.8. Połączenia wyrównawcze
W modernizowanych pomieszczeniach należy wykonać główną szynę wyrównawczą z bednarki FeZn 25x4
(uziemiającą) do której za pomocą bednarki i przewodu LgY6mm2 należy podłączyć:
przewody ochronne lub ochronno-neutralne
bednarkę uziomu otokowego
rury instalacji sanitarnych
metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.
inne masy metalowe
5.9. Badania i pomiary
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów
o Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej
o Sprawdzenie ciągłości żył przewodów
o Sprawdzenie poprawności połączeń
o Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową
o Pomiar rezystancji izolacji przewodów
o Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
o Pomiar rezystancji uziemień korytek
o Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów
o Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone
raporty

o Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także
niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi,
zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją
techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania
prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
- odległości od innych instalacji i urządzeń,
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu,
- w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
- prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,
- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków
środowiskowych w jakich pracują),
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest
mowa wyżej określone są w następujących normach:
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
6.2. Oględziny instalacji elektrycznych
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających
na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidłowości: ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed
skutkami cieplnymi, doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i
nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń
odłączających i łączących, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia schematów,
tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników,
łączników, zacisków, itp., połączeń przewodów.
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm,
których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.
6.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania
oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede
wszystkim: wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym, wymagania szczegółowe podane w normie
PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przeciwporażeniowa.
W normach tych określone są środki ochrony przed:
dotykiem bezpośrednim poprzez:
izolowanie części czynnych,
zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie
zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem
bezpośrednim;
dotykiem pośrednim przez zastosowanie:
samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych
(miejscowych),
urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,
nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
6.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi
Należy ustalić, czy:
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub
podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,
urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,
dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa
6.2.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i
nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku należy sprawdzić:
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy
urządzeń :
o zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym ,
o zabezpieczających przed prądem zwarciowym ,
o różnicowoprądowych ,
o zabezpieczających przed przepięciami,
o zabezpieczających przed zanikaniem napięcia ,
o do odłączenia izolacyjnego
a także , czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we
właściwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i
innych jeśli takie przewidziano w projekcie,
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność)
działania,
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone
dopuszczalne spadki napięcia.
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:
normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Postanowienia wspólne:

-

dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i
sterownicza.
dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,
dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed
prądem przetężeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
c) wynikającym z potrzeb sterowania,
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
wyłączania do celów konserwacji,
wyłączania awaryjnego,
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach:
• PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
6.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od
warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom.
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:
o konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, obecność ciał
obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, narażenie mechaniczne,
o promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
o kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
o warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, kwalifikacje osób.
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i
środowiskowych podane są w normach:
PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne,
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
6.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno
- neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych,
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski nie
zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych.
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
6.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się
we właściwym miejscu,
obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,

umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia wspólne,
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,
PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków,
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
-

6.2.8. Połączenie przewodów
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez
podłączone przewody. Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm2
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie
tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne.
7. Dokumentacja powykonawcza
7.1. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty
dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót;
geodezyjną dokumentację powykonawczą dla instalacji zewnętrznych;
deklaracje zgodności , certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robót;
karty gwarancyjne , DTR-ki
metryki urządzeń odgromowych
oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru
oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów
Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV im
towarzyszących obejmują:
Sprawdzenie ciągłości żył przewodów
Sprawdzenie poprawności połączeń
Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową
Pomiar rezystancji izolacji obwodów
Pomiar rezystancji pętli zwarcia
Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
Pomiar rezystancji uziemień korytek
Pomiar natężenia oświetlenia
Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom
oświetleniowym i siłowym wewnętrznym
Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową
Sprawdzenie opasek kablowych
Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej
Pomiar rezystancji żył kabla
Pomiar rezystancji izolacji kabla
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone
raporty w ustalony w PZJ sposób
Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów.

8. Przepisy związane
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• 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. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi
• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed prądem przeteżeniowym
• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa
• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
• PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa
• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia dołączenia izolacyjnego i
łączenia
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
• PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy
• PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne
• PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny
• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
• PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych
• PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzącymi
• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie prądu
przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod l P)
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lp. Nazwa i opis materiału
Rozdzielnia TP (wypoasżona)
podtynkowa mocowana przez przykręcenie do ściany
1
IP 40 z drzwiami metalowymi
Un=230/400V
Rozdzielnia TM (wyposażona)
Nadtynkowa mocowana przez przykręcenie do ściany
2
IP 40 z drzwiami
Un=230/400V
3 LgY 150mm
Un=0,6/1kV. Żyły – drut miedziany
Izolacja PCW
4 LgY 25mm
Un=0,6/1kV. Żyły – drut miedziany
Izolacja PCW
5 YDYżo 5x6mm
Un=0,6/1kV. Żyły - drut miedziany
Izolacja: PCW
YDY 2x1,0mm2
Un=0,6/1kV. Żyły - drut miedziany .
Izolacja: PCW,
6
Opona: PCW
YDYżo 3x1,5mm2
Un=0,6/1kV. Żyły - drut miedziany .
Izolacja: PCW,
7
Opona: PCW
YDYżo 3x2,5mm2
Un=0,6/1kV. Żyły - drut miedziany .
Izolacja: PCW,
8
Opona: PCW
YDYżo 5x2,5mm2
Un=0,6/1kV. Żyły - drut miedziany .
Izolacja: PCW,
9
Opona: PCW
10 Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2
Rurka RB37. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniająca
11
płomienia
Złączka do RB48. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie
12
rozprzestrzeniająca płomienia
Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwójne), IP20
Gniazdo podwójne p/t
13 Un=230V
In=16A
gniazdo podwójne kompletne z uziemieniem
Gniazdo z uziemieniem z uchylną osłon
14 Z uchylną osłoną, 16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi Opcja bryzgoszczelności IP 44: gniazda z
uchylną osłoną wyposażone w komplet uszczelniający
Gniazdo abonencki antenowe
15
Gniazdo P/T
Łącznik 1-bieg. P/T, IP20
Un=230V
16 In=10A
łącznik podtynkowy
Łącznik świecznikowy P/T, IP20
Un=230V
17 In=10A
łącznik podtynkowy
Łącznik przycisk światło P/T, IP20
18 Un=230V
In=10A łącznik podtynkowy
Łącznik przycisk dzwonek P/T, IP20
19 Un=230V
In=10A łącznik podtynkowy
Wentylator łazienkowy z podtrzymaniem czasowym
20
stopień ochrony X4

napięcie zasilania 230V
średnica – 100mm
21 Przewód LgY 6 mm2 Un=450/750V Żyły – linka miedziana Izolacja: PCW
Oprawka porcelanowa E-27 Napięcie znamionowe:250V
Prąd znamionowy: 4 A
22
Kolor: czarny
23

Unifon SMT CYFRAL N/T
Kolor biały
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3. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej
4. Rzut poddasza – inst. centralnego ogrzewania
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6. Schemat szachtów c.o.
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8. Rzut piwnic – istniejąca inst. c.o. - regulacja
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11. Rzut II piętra – istniejąca inst. c.o. - regulacja

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

rys. nr S1
rys. nr S2
rys. nr S3
rys. nr S4
rys. nr S5
rys. nr S6
rys. nr S7
rys. nr S8
rys. nr S9
rys. nr S10
rys. nr S11

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznych instalacji
sanitarnych w budynku wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z
przebudową więźby dachowej– dz. nr geod. 3107/34, ul. Majowa, 16-100
Sokółka

1.0. Podstawa opracowania
- zlecenie architekta
2.0. Materiały do opracowania
- Podkłady architektoniczne
- projekt budowlany (dokumentacja powykonawcza) instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
wykonany przez firmę „dom-bud” w lipcu 2003r
- projekt budowlany (dokumentacja powykonawcza) instalacji c.o. wykonany przez firmę
„dom-bud” w lipcu 2003r
- Obowiązujące normy i normatywy
3.0. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych
instalacji sanitarnych: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
w budynku wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza
nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z przebudową więźby dachowej – dz. nr geod.
3107/34, ul. Majowa w Sokółce.
4. 0 Dane ogólne.
Budynek wielorodzinny objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości
Sokółka przy ulicy Majowej 4 na działce nr 3107/34. Jest to budynek 3 kondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej. W podpiwniczeniu
budynku obok pom. gospodarczych (tzn. pralnia, suszarnia) i piwnic lokatorskich
zlokalizowane są: pomieszczenie techniczne wodomierza i pomieszczenie rozdzielaczy
c.o.
Zasilanie budynku w wodę zimną – istniejące przyłącze (przewidziano wymianę
zestawu wodomierzowego). Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem
istniejących przykanalików. Zaopatrzenie budynku w ciepło realizaowane jest z istniejącej
kotłowni osiedlowej poprzez istniejacą sieć cieplną niskoparametrową.
5.0. Opis projektowanych wewnętrznych instalacji poddasza.
5.1 Gospodarka wodna
5.1.1 Zapotrzebowanie w wodę zimną
Ilość mieszkańców w istniejącej części budynku (w oparciu o archiwalny projekt wodkan)
ok. 63 osób, ilość mieszkań 21
Zapotrzebowanie wody na mieszkańca – 100 l/d
Gdśr = 63 x 100 = 6300l/d = 6,3 m3/d

Przewidywana ilość mieszkańców w projektowanej (poddasze) części budynku:
ok. 15 osób, ilość mieszkań 5
Zapotrzebowanie wody dla mieszkańca – 100 l/d
Gdśr = 15 x 100 = 1500l/d = 1,5 m3/d
Suma zapotrzebowanie wody całego budynku
Gdśr = 6,3+1,5 = 7,8 m3/d – 50% ciepła woda
Zapotrzebowanie wody zimnej dla istniejącej części budynku do doboru wodomierza(w
oparciu o archiwalny projekt wod-kan)
Rodzaj punktu
czerpalnego
umywalka
zlewozmywak
prysznic/ wanna
wc

Ilość punktów
czerpalnych
21
21
21
21

Wypływ normatywny
woda zimna
woda ciepła
0,07
0,07
0,07
0,07
0,15
0,15
0,13
∑

Suma
[dm3/s]
2,94
2,94
6,30
2,73
14,91

Zapotrzebowanie wody zimnej dla projektowanej (poddasze) części budynku do doboru
wodomierza
Rodzaj punktu
czerpalnego
umywalka
zlewozmywak
prysznic/ wanna
wc

Ilość punktów
czerpalnych
5
5
5
5

Wypływ normatywny
woda zimna
woda ciepła
0,07
0,07
0,07
0,07
0,15
0,15
0,13
∑

Suma
[dm3/s]
0,70
0,70
1,50
0,65
3,55

Łączna suma wypływu dla wszystkich odbiorników wynosi 18,46 l/s.
Przepływ obliczeniowy dla rozbudowywanej część budynku wynosi:
q = 0,682 (Σqn)0,45-0,14
q = 0,682 (18,46) 0,45-0,14 = 2,39 l/s = 8,6 m3/h

5.1.2. Dobór wodomierza
Normatywny przepływ do doboru wodomierza:
- przepływ socjalno-bytowy 8,6 m3/h
Dla w/w przepływu z zachowaniem wytycznych normy PN-92/B-01706 z uwzględnieniem
współczynnika korelacji przepływu obliczeniowego instalacji z przepływem przez wodomierz
(Wk = Wk’ × Nd), przyjęto wodomierz jednostrumieniowy klasy C do wody zimnej typu np.
Flodis klasy C o parametrach:
– średnica nominalna
DN32 mm;
– nominalny strumień objętości
6,0 m3/h;
– maksymalny strumień objętości
12,0 m3/h;
Wodomierz należy montować za pomocą konsoli wodomierzowej np. EWE.
W celu ochrony przed zanieczyszczeniami armatury i urządzeń na instalacji wody,
zaprojektowano filtr z osadnikiem i zaworem upustowym firmy np.: Danfoss oraz

przewidziano wymianę zaworów odcinających DN 25 na DN32 oraz zaworu
antyskażeniowego DN 25 na DN32 EA 251 np.: firmy Danfoss.
W/w armaturę zabezpieczającą należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie
pozwalających na przeciążenie przewodów oraz montować z zachowaniem wytycznych
podawanych przez producentów w miejscu istniejącej armatury.
5.1.3. Opis instalacji wody zimnej
Woda zimna doprowadzona jest do budynku z miejskiej sieci wodociągowej poprzez
istniejące przyłącze wodociągowe φ63 PE (przewidziano wymianę zestawu wodomierzowego
i armatury zabezpieczającej)
Wodę zimną na poziom przebudowywanego poddasza należy doprowadzić poprzez
istniejące na II piętrze piony wodociągowe (zgodnie z częścią graficzną opracowania).
Przewody wody zimnej – piony wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o
połączeniach gwintowanych uszczelnianych taśmą teflonową. Na podejściach do
poszczególnych wodomierzy mieszkaniowych montować zawory odcinające kulowe ze
śrubunkami. Średnice rurociągów wg części graficznej opracowania.
Instalację wody zimnej od pionu (za zestawem wodomierzowym) do poszczególnych
punktów czerpalnych wykonać z rur PE-X o średnicy φ25x3.5mm i φ18x2.5mm o
połączeniach przy użyciu złącz zaciskowych z pierścieniem pełnym nasuwanym praską, np.
systemu KAN-therm. Średnice przewodów wg części graficznej opracowania.
Przewody rozprowadzające wodę do urządzeń układać w posadzce w warstwie
styropianu. Przewody rozprowadzające i podejścia do baterii należy układać w otulinie
termoizolacyjnej ThermaCompact IS gr 6mm. Podejścia do baterii i zaworów czerpalnych
wykonać w bruzdach. Położenie szafki wodomierzowej (pom. 2/1) przedstawiono w części
graficznej opracowania. Piony należy wyposażyć w automatyczne zawory DN15.
Jako armaturę stosować baterie wodooszczędne stojące-standard średni. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe stojące połączyć z przewodami zasilającymi za
pomocą wężyków elastycznych w oplocie metalowym. Przy prysznicu należy zastosować
baterię ścienną standard średni. W kosztorysie uwzględniony została biały montaż w
standardzie średnim. Typ oraz rodzaj przyborów sanitarnych wg projektu architektury.
Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej. Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B01706. W celu ograniczenia hałasu powstałego w wyniku przepływów należy zastosować
podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. Po wykonaniu całej instalacji
należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
Instrukcją KAN, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć
tulejami ochronnymi.
Grubości stosowanych izolacji:
• przewody rozdzielcze stalowe:
- ø20 – ø25 - otuliną Thermaflex FRZ o grubości 9mm (w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem).
• przewody układane w posadzce izolować otuliną Thermacompact IS gr. 6mm;
• pion prowadzony w bruzdzie - 6 mm ThermaCompact IS
5.1.4. Opis instalacji wody ciepłej
Ciepła woda dostarczana będzie z pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych np.:
firmy Ariston typ PRO EKO o poj. 80l i mocy 1,8 kW zamontowanych w każdym
mieszkaniu zgodnie z częścią graficzną opracowania. Do montażu podgrzewaczy należy

przewidzieć montaż stelażu podtrzymującego. Montażu podgrzewacza należy dokonać ściśle
wg wytycznych producenta. Każdy podgrzewacz musi być wyposażony w zawór
bezpieczeństwa i armaturę odcinającą.
Przewody wody ciepłej prowadzone w posadzkach, prowadzić równolegle do przewodów
wody zimnej z zastosowaniem przewodów przeznaczonych do wykonywania instalacji wody
ciepłej. Podejścia wody ciepłej do baterii wykonać w bruzdach za pomocą wężyków
elastycznych w oplocie metalowym i wyposażyć w zawory odcinające.
Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na ich stosowanie do
instalacji wody pitnej. Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B-01706. Po
wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz Instrukcją KAN, następnie kilkakrotnie przepłukać i
zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejścia przewodów przez przegrody
budowlane zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
Grubości stosowanych izolacji:
• przewody PEX układane w posadzce - ThermaCompact IS- 6 mm
• pion prowadzony w bruździe - ThermaCompact IS- 6 mm
5.1.5. Próba szczelności instalacji wodociągowej.
Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Badania szczelności
urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0ºC. Badania wykonać
przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby
końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Przy ciśnieniu próbnym 0,9 MPa instalacja nie
powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie
wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz
napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej
próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę
szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- spuszczenie wody
- napełnienie instalacji wodą gorącą
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciśnień odbiorczych
Po wykonaniu próby ciśnieniowej kilkakrotnie przepłukać czystą wodą i
zdezynfekować. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w
ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg
należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych
zaworach na końcu instalacji.
5.2. Ilość ścieków socjalnych
Ilość ścieków socjalnych równa będzie ilości zużywanej wody i wynosić będzie:
Qśr = 7,8 m3/d

Ścieki odprowadzane będą do istniejących przykanalików kanalizacji sanitarnej DN 160
(każda klatka posiada osobny przykanalik).
5.3 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanej części budynku odprowadzane będą poprzez
istniejące piony i leżaki w części piwnicznej do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące
przykanaliki ф160 do sieci osiedlowej i następnie do istniejącego kanału kanalizacji
sanitarnej. Piony kanalizacyjne projektuje się z rur PVC w szachtach lub po wierzchu ścian
jako obudowane wyprowadzone ponad dach i zakońone rurą wywiewną PVC. Podejścia do
przyborów projektuje się z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na
wcisk na systemową uszczelkę gumową. Podłączenia przyborów nad posadzką.
Przybory sanitarne wg wyposażenia zawartego w projekcie branży architektonicznej.
Trasy przewodów kanalizacyjnych, średnice oraz usytuowanie pionów pokazano w części
graficznej opracowania. Każdy przybór sanitarny winien być zaopatrzony w zamknięcie
wodne, zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wmontowane w przybór. Wszystkie
przewody poziome montujemy ze spadkiem w kierunku przepływu ścieków, kielichem w
kierunku odwrotnym do przepływu ścieków.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania
5.4.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania
Projektuje się ogrzewanie wodne o temperaturze 80/60OC w układzie dwururowym z
obiegiem wymuszonym pracą pompy.
Obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla IV strefy klimatycznej, tj.22OC zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku zgodnie
z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz. 1238. Współczynniki przenikania ciepła „U” dla
projektowanych przegród budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepła wg
PN/B-03406.
Dach
Strop pod poddaszem
Ściana zewnętrzna
Ściana między kl. sch. i pom. mieszkalnymi
Drzwi zewnętrzne
Okno połaciowe
Okno

0,215 W/m2K
0,181 W/m2K
0,236 W/m2K
1,000 W/m2K
2,600 W/m2K
1,800 W/m2K
1,700 W/m2K

Obliczenia strat ciepła i współczynników „U” wykonano programem OZC, obliczenia
hydrauliczne oraz regulację programem Kan c.o. Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla rozbudowywanej części budynku Qc.o = 13,97 kW
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla całego budynku Qc.o = 69,1 kW
H dysp – 24,2kPa
5.4.2. Źródło dostawy ciepła
Ciepło dla potrzeb budynku dostarczone będzie poprzez istniejącą sieć
niskoparametrową Dn50 z kotłowni osiedlowej. Rozbudowywana część budynku
(poddasze) zasilane będzie z istniejących pionów c.o. na klatkach schodowych na II piętrze.

Istniejącą armaturę regulacyjną w budynku należy dostosować do nowych
warunków pracy instalacji poprzez zmianę nastaw zgodnie z częścią graficzną
opracowania. Podstawę do wykonania obliczeń hydraulicznych z uwzględnieniem
rozbudowanej części budynku stanowiło rozwinięcie instalacji c.o. zawarte w projekcie
budowlanym (dokumentacja powykonawcza) instalacji c.o. wykonany przez firmę „dombud” w lipcu 2003r. Projektant przedmiotowego opracowania nie ponosi odpowiedzialności
za rozbieżności między stanem faktycznym a zaprojektowanym w części istniejącej
budynku.
Regulacja sieci niskoparametrowej oraz regulacja obiegu grzewczego zasilającego
przedmiotowy budynek w obrębie kotłowni nie stanowi przedmiotu opracowania.
5.4.3. Materiał i prowadzenie przewodów
Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z pionami głównymi
usytuowanymi na klatkach schodowych w szachtach instalacyjnych.
Przewody instalacji c.o. tzn.: piony oraz odcinki przewodów instalacji c.o. w szafkach od
pionu do „zejścia” w posadzkę do poszczególnych mieszkań zaprojektowano z rur
stalowych czarnych instalacyjnych typ średni wg PN-74/H-74244 łączonych przez
spawanie. Przewody rozprowadzające w piwnicy należy prowadzić pod stropem zgodnie z
częścią graficzną opracowania zachowując max. odległości podparć zgodne z poniższą
tabelą..
śr.
przewodu/mm/
max. odl. /m/

15

20

25

32

40

50

1.7

2.0

2.2

2.6

3.0

3.5

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy założyć tuleje ochronne o
średnicy większej o 2 dymensje od zewnętrznej średnicy rurociągu.
Instalację w mieszkaniach na odcinkach od szachtu na klatce schodowej do grzejników
zaprojektowano w systemie mieszanym z rur PEX-c w osłonie antydyfuzyjnej o średnicach
φ14x2, φ18x2 – np. systemu Kan-therm. Przewody prowadzić w izolacji z pianki
poliuretanowej gr. 6mm np. ThermaCompact IS. Przewody układać w warstwie
styropianu. Przy rozprowadzaniu rur do grzejników w podłodze unikać układania rur w
linii prostej; należy stosować łagodne łuki.
Podejścia do grzejników typu KV z wbudowanym zaworem wykonać „ze ściany” za
pomocą kolanek z pierścieniem zaprasowywanym z rurą miedzianą φ15, np. f-my Kantherm.
5.4.4. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki płytowe zaworowe z podłączeniem dolnym, np. CosmoNOVA typ KV ze
zintegrowanym zaworem termostatycznym produkcji VOGEL&NOOT + głowice
termostatyczne np.: firmy Herz typ: 1726079. Przyłączenie grzejników płytowych typ KV
należy wykonać za pomocą kątowych zaworów podłączeniowych np.: firmy Herz 3000 typ
3466 11 z obustronnym odcięciem, spustem i napełnieniem. Wszystkie grzejniki powinny być
wyposażone w korek spustowy i odpowietrznik.
- grzejniki łazienkowe np.: Cosmo STANDARD z kątowym zaworem termostatycznym np.:
firmy Herz typ: TS-90-V-7724 + głowice np.: firmy Herz typ: 1726040. Przyłączenie
grzejników łazienkowych należy wykonać za pomocą kątowych zaworów powrotnych np.:
firmy Herz typ: RL1-3724

5.4.5. Armatura
Typy zaworów i głowic termostatycznych np.: firmy Herz zastosowanych w projekcie:
∗ grzejniki KV - z wbudowanym zaworem termostatycznym, należy zaopatrzyć w
głowice termostatyczne np.: firmy Herz typ: 1726079 oraz kątowe zawory
podłączeniowe np.: firmy Herz 3000 typ 3466 11 z obustronnym odcięciem, spustem i
napełnieniem.
∗ grzejniki drabinkowe
w łazienkach
- należy zaopatrzyć w kątowy zawór
termostatyczny np.: firmy Herz typ: TS-90-V-7724 + głowice np.: firmy Herz typ:
1726040 oraz kątowe zawory powrotne np.: firmy Herz typ: RL1-3724
5.4.6. Pomiar ilości pobieranej energii cieplnej
Pomiar ilości ciepła zużytego przez odbiorców na poddaszu budynku odbywać się
będzie za pomocą ciepłomierzy ultradźwiękowy Qn-0,6m3/h np.: MULTICAL 402
firmy Kamstrup montowanych w zamykanych szafkach w obrębie szachtów
instalacyjnych usytuowanych na klatkach schodowych - na przewodach
doprowadzających czynnik grzejny do poszczególnych lokali. Przed każdym
ciepłomierzem należy zamontować filtr siatkowy o gęstości oczek 100oczek./cm2 typu
112-00 np.: firmy OVENTROP (usytuowanie w części graficznej opracowania).
Armatura odcinająca – usytuowanie wg. części graficznej opracowania - zawory kulowe
gwintowane o parametrach: ciśn. 6atm, temp. 100oC, montować na połączeniach
rozłącznych (śrubunki).
5.4.7. Odwodnienie i odpowietrzenie
Odwodnienie instalacji realizowane jest w oparciu o istniejącą armaturę. W
najwyższych punktach instalacji (w szachtach na poddaszu) należy zainstalować
automatyczne odpowietrzniki ø 15mm z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki
powinny być wyposażone w korki spustowe i odpowietrzniki.
5.4.8. Regulacja instalacji
Regulację instalacji projektuje się poprzez zawory termostatyczne montowane przy
grzejnikach. Wielkości nastaw zaworów termostatycznych podano w części graficznej
opracowania. Wstępną nastawę ustawia wykonawca.
W celu wyregulowania istniejącej instalacji w części graficznej opracowania
przedstawiono rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesionymi skorygowanymi
nastawami. Korekty nastaw dokonano w oparciu o projekt budowlany (dokumentacja
powykonawcza) instalacji c.o. wykonany przez firmę „dom-bud” w lipcu 2003r.
W pomieszczeniu rozdzielaczy c.o. w piwnicy znajdują się istniejące zawory regulacyjne
typ.: STAD ( na odejściach po poszczególnych klatek) na których również należy dokonać
korekty nastaw zgodnie z częścią graficzną opracowania.
W celu prawidłowej pracy instalacji c.o. zaleca się wykonanie regulacji powykonawczej.
5.4.8. Pomiar ilości pobieranej energii cieplnej
Do pomiaru globalnej ilości pobieranego ciepła przez budynek służy istniejący
ciepłomierz zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielaczy w części piwniczej budynku. W
niniejszym opracowaniu nie ujęto wymiany głównego ciepłomierza.
5.4.9. Próby i izolacja instalacji
Przed dokonaniem nastawy zaworów należy instalację kilkakrotnie przepłukać
wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić dla przewodów stalowych

próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco /po uruchomieniu źródła ciepła/, a po
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody rozprowadzające i piony w szachtach
instalacyjnych zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną. Grubości izolacji z
zachowaniem wytycznych zawartych w normie PN-B-02421 „Izolacja
cieplna
przewodów, armatury i urządzeń oraz Dz. U. Z 2008r. Nr 201, poz. 1238:
− piony c.o. prowadzone w szachcie o średnicy:
Ø20 – 45mm otuliny np.; Thermaflex FRZ,
Ø25 – 45mm otuliny np.; Thermaflex FRZ,
− przewody układane w posadzce izolować otuliną np.: Thermacompact S gr. 6mm.
Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.o. należy oczyścić szczotkami
stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować antykorozyjnie farbą epoksydową.
Przed zabetonowaniem rur PEX-c należy wykonać próbę szczelności przy ciśnieniu
0.6MPa. Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem
podczas próby szczelności mogą występować skoki ciśnienia. Próbę należy
przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie
30min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10min. Próba zasadnicza
odbywa się zaraz po próbie wstępnej i winna trwać 2 godziny. Podczas próby szczelności
należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Podczas betonowania rury powinny
pozostać pod ciśnieniem 0.3 MPa. Próbę szczelności inst. c.o. systemu KAN-therm
wykonać ściśle wg wytycznych zawartych w Poradniku Projektanta „Nowoczesne
wewnętrzne instalacje wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania
podłogowego” wydanym w lipcu 1999r., KAN s.c. Białystok - Kleosin, ul. Zdrojowa 51.

UWAGI:
1. Całość robót wykonać zgodnie z :
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji” COBRTI INSTAL.
- „Instrukcją wykonania instalacji z rur systemu KAN.”, Poradnikiem Projektanta
„Nowoczesne wewnętrzne instalacje wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i
ogrzewania podłogowego” f-my Kan.
2. Izolację termiczną pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać dla każdego
przewodu osobno.
3. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z:
- niniejszym opracowaniem zachowując przyjęte średnice i trasę, a o każdorazowych
zmianach powiadomić autora niniejszego opracowania;
- obowiązującymi przepisami i normami;
- wytycznymi producenta rur i armatury.
- woda w instalacji powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod
względem własności fizykochemicznych.
4. Wszystkie urządzenia powinny mieć znak B lub CE i deklarację zgodności.

Opracowała: mgr inż. Irena Perzyna
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ROBOTY W ZAKRESIE:
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH
S. 00.01.00. WSTĘP
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku wielorodzinnym
ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z przebudową
więźby dachowej– dz. nr geod. 3107/34, ul. Majowa, 16-100 Sokółka
S. 00.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku
wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z
przebudową więźby dachowej– dz. nr geod. 3107/34, ul. Majowa w Sokółce stanowią zbiór wymagań technicznych
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
* SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robót.
S. 00.01.03. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej
wymienionymi specyfikacjami:
* S.00.00.00 - warunki ogólne
* S.01.00.00 - instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej
* S.02.00.00 - instalacja centralnego ogrzewania
S. 00.01.04. Definicje i pojęcia
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
∗ aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
∗ bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i
odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;
∗ certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi
∗ część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część wewnętrzna
instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła;
∗ część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym budynkiem, występująca
w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrów czynnika
grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji;
∗ deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces
lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
∗ dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w
trakcie realizacji robót (budowy);
∗ Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
∗ Inżynier – funkcja Inspektora Nadzoru mieści w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta.
∗ kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych;
∗ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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∗ Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
∗ materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
∗ nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór
wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej;
∗ nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez drzwi wewnętrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych;
∗ odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji
ogrzewań wodnych;
∗ polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy.
∗ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
∗ przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia;
∗ przyłącze kanalizacyjne; przykanalik -kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej z siecią
kanalizacji zewnętrznej;
∗ rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem Robót.
∗ studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
∗ studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych
∗ studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
∗ sieć kanalizacyjna zewnętrzna; kanalizacja zewnętrzna - układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub do odbiorników
∗ wodomierz - przyrząd pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objętości wody, którego organ
pomiarowy (wirnik, tłok) porusza się w wyniku działania naporu hydrodynamicznego przepływającej wody.
Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych
należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w
przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
S. 00.01.05. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
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S. 00.01.05.03. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
S. 00.01.05.04. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również
potwierdzane przez autora projektu.
c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
d. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
S. 00.01.05.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
S. 00.01.05.08. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
S. 00.01.05.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
S. 00.01.05.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
S. 00.01.05.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
S. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
S. 00.01.05.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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S. 00.02.00. MATERIAŁY
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:
* atest
* certyfikat
* aprobatę techniczną ITB
* certyfikat zgodności.
S. 00.02.01. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod
wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach.
3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i
zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym
składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez
producenta.
4. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy
sprawdzić, czy:
a. na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą
b. wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione
c. przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie
d. armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia
e. uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
5. Urządzenia sanitarne
a. urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni
szkliwionych
b. urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składować należy w magazynach zamkniętych
lub pod wiatami
c. urządzenia sanitarne i urządzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukujące, syfony itp., należy przechowywać
w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej -5°C.
6. Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.
7. Materiały izolacyjne – wymagania
a) Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być:
- odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości użytkowych w czasie
nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego,
- wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne i dynamiczne,
- chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.
b) Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz budynków
powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień.
c) Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń stalowych nie
powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo).
d) Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i warunki
stosowania danego materiału.
e) Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta.
8. Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i zimnochronnej stosować można do
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izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając typ izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.
9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych powinny być
zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania.
10. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i suchych.
11. Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest sprawdzić cechy zewnętrzne
dostarczonych materiałów.
Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo
wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.
S. 00.02.02. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
S. 00.02.03. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
S. 00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego składowania.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
S. 00.02.05. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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S. 00.03.00. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
S. 00.05.01. Połączenia rur
S. 00.05.01.01. Połączenia gwintowane

1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego
przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.
2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz
przyrządami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczających powyższe wartości, jeżeli
gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..
3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność
nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
4. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych lub uniwersalnych.
Bez względu na dokręcania niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie
mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub
pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w
tworzywie ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być
stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).
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S. 00.05.01.02. Połączenia kołnierzowe

1. Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej miedzy płaszczyznami
przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z
odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami kształtowymi.
2. Kołnierz może stanowić integralne fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, wykonanym z tego
samego lub innego materiału, nałożonego na odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. Połączenie
kołnierzowe należy tak wykonać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika
znajdującego się w przewodzie.
3. Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być zastosowane
wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów kołnierza. Po
skręceniu połączenia kołnierzowego wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub powinny być
jednakowej długości. Zalecane jest aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu.
4.
–
–

Niedopuszczalne jest:
przesunięcie osi łączonych elementów
przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów.

S. 00.05.01.03. Połączenia kielichowe
1. Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. Między bosym
końcem ruty, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm.
2. Przy połączeniach kielichowych stosować jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.
S. 00.05.01.04. Połączenia spawane
1. Wymagania ogólne
Wymagania dotyczą złączy spawanych elementów ciśnieniowych rurociągów wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami:
– spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa
– spawanie łukowe elektrodami otulonymi
– inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o
grubości ścianek większej od 4mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100mm.
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych jak i
niskostopowych.
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte sż w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PNM.-69014.
2. Technologia spawania
Wszystkie złącza spawane należy wykonać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę technologii uzgodnionej z
właściwym organem dozoru technicznego, która powinna zawierać:
− ogólne zasady organizacji robót
− wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania
− wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy
− karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej.
W technologii powinny być uwzględnione następujące wymagania:
− temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż O°C. Przy montażu rurociągów klasy jakości
4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem
zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem
− przy ustalaniu wzajemnego położenia krawędzi do spawania nie należy stosować elementów spawanych do
zewnętrznych powierzchni łączonych części
− dla rurociągów ze stali stopowych należy sprawdzić zawartość składników stopowych w złączach montażowych
dla stwierdzenia prawidłowego zastosowania elektrod
− przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się oraz elementów o dużej grubości należy stosować
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technologię z podgrzewaniem wstępnym i dogrzewaniem. Sposób i temperatury podgrzewu -wg instrukcji
technologicznej.
S. 00.05.01.05. Połączenia zaciskowe rur PE
1. Połączenie powinno być wykonane zgodnie z poniższymi wymagania ogólnymi i wymaganiami producenta
elementów połączenia. Wymagania producenta elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi
wymaganiami ogólnymi.
2. Połączenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu uzyskania
szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk,
albo przez zaprasowane pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
S. 00.05.02. Montaż przewodów rurowych
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić;
rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
2. Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu uszkodzeń;
płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
3. Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z
projektem i przeprowadzić próby szczelności.
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w
miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy
całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego
ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od
grubości ściany lub stropu.
5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy czym przy
wysokości kondygnacji poniżej 3,0 m należy zastosować jeden uchwyt w połowie wysokości kondygnacji. Z uchwytu
tego można zrezygnować, jeżeli przejście przez strop wykonane jest w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15
mm i ma on co najmniej jeden punkt stały. Przy kondygnacjach wyższych odstęp między uchwytami nie powinien
przekraczać następujących wartości:

Średnica rury
15÷20 mm
25÷32 mm
40÷65 mm
80 mm i większych

Odstęp między
uchwytami
3,0 m
4,0 m
6,0 m
6,0 m

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście przez strop wykonane
w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały.
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ± 10 mm na 10 m długości przewodu
pionowego.
6. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za
pomocą haków lub uchwytów.
7. Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu czynnika.
8. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać jako gięte na zimno w zakresie
średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z połówek
tłoczonych w zakresie średnic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może
przekraczać 10 % jej zewnętrznej średnicy. Dla przewodów o średnicach D"> 150 mm należy stosować kształtki
wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie może być mniejsza od
trzech.
9. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać jako gięte na zimno w zakresie
średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z połówek
tłoczonych w zakresie średnic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może
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przekraczać 10 % jej zewnętrznej średnicy. Dla przewodów o średnicach D"> 150 mm należy stosować kształtki
wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie może być mniejsza od
trzech.
S. 00.05.03. Montaż armatury
1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
2. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
3. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; umożliwiających personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
4. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.
6. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury.
S. 00.05.04. Montaż urządzeń
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm; a w
ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej
dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności:
– termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż l°C
– manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż l00 mmm.
a. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w
tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy
wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na
załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie może być zanurzona
na głębokość mniejszą niż 5 cm.
b. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem lub
aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do
którego manometr jest przyłączony.
d. Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą należy montować na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.
e. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:
– po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania
– w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem sztucznym
– w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.
S. 00.05.05. Montaż izolacji cieplnych
1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz
odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić
się od grubości podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 ÷10 %.
5. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocą
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być zamocowane za pomocą opasek.
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S. 00.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne
1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych stalowych wchodzących w skład instalacji.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach
zamkniętych.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
S. 00.05.07. Przygotowanie powierzchni do malowania
1. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania,
wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
2. Powierzchnie należy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i
wyrównanie spoin.
3. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć
powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt" należy dobrać
do przewidywanego zestawu malarskiego.
4. Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych,
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych.
5. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą
rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką,
pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.
6. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.
S. 00.05.08. Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
2. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej 40°C.
3. Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu, silnego wiatru (powyżej 6
m/sek.), oraz jeżeli na powierzchni malowanej występuje rosa.
4. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu najeży poddać renowacji.
5. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie.
6. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas
schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich.
7. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu
należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw
należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich.
8. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOŚCI
S. 00.06.01. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
S. 00.06.02. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
S. 00.06.03. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
S. 00.06.04. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora.
S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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S. 00.06.07. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant w porozumieniu
z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.
Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarów.
Deklaracje zgodności
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
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S. 00.07.00. OBMIAR ROBÓT
S. 00.07.01. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 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 będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
S. 00.07.02. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
S. 00.07.03. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.00. ODBIÓR ROBÓT
S. 00.08.01. Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
S. 00.08.02. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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S. 00.08.03. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robót. tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym,
przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podpodłogowych), które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z
projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST.
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego
wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3 % połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii
wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.
3. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny
prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót (elementów).
S. 00.08.04. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
− recepty i ustalenia technologiczne,
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
− protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające"
− protokoły wykonanych prób i badań,
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
− instrukcje obsługi,
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
− inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
S. 00.08.06. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI
S. 00.09.01. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – nie dotyczy

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Wykaz norm, normatywów i wytycznych

PN-92/B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-71/B10420
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
BN-83/8971-06.00
Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN 92/B-l0735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-1707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-93/B-02023
Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik.
PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.
PN-74/B-24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
BN-66/2215-01
Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90°.
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PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001
PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74200
PN-ISO 7005-1:2002
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-EN ISO 13789:2001
PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430
PN-EN 215:2002
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999
PN-91/B-02420
PN-70/H-97051
PN-B-02421:2000
PN-B-02423:1999
PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-64/B-10400
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03
PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01

Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
Włazy kanałowe. Klasa A.
Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
Zaprawy budowlane zwykłe
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy
Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do
wody
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Rury stalowe za szwem.
Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.
Ochrona cieplne budynków -wymagania i obliczenia.
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metody
obliczania
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Ciepłownictwo. Terminologia.
Ciepłownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000
odbiorze.
Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.
Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskowęglowych. Rowki do spawania.
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych
czynników.
Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.
Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90

Ogólne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-70/H-97051
PN-B-02421:2000
PN-85/M.-53820
PN-64/B-10400
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
BN-66/2215-01

Ciepłownictwo. Terminologia.
Ciepłownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90

S. 01.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ l KANALIZACJI
S. 01.01.00. WSTĘP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociągowej i odprowadzenia ścieków w części projektowanej w budynku wielorodzinnym ze zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z przebudową więźby dachowej– dz.
nr geod. 3107/34, ul. Majowa w Sokółce
S. 01.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku
wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z
przebudową więźby dachowej– dz. nr geod. 3107/34, ul. Majowa w Sokółce stanowią zbiór wymagań technicznych
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej obejmują:
- przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do picia, do armatury czerpalnej,
- urządzenia miejscowe do przygotowania ciepłej wody oraz przewody rozprowadzające ciepłą wodę do armatury
czerpalnej,
- urządzenia do opomiarowania ilości zużywanej wody
- przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych i urządzeń
technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku

S. 01.02.00. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg ST-SW.00.02.00
1. Rury kanalizacji sanitarnej
- rury i kształtki kielichowe z PVC - łączone na kielichy, na wcisk z uszczelką gumową, muszą posiadać aprobaty
techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.
2. Rury wodociągowe:
- rury stalowe ocynkowane wg. PN-80/H-74200 typ średni o połączeniach gwintowanych
- rury systemu PE-Xc przeznaczone do układania w posadzkach
3. Armatura:
- zawory przelotowe odcinające gwintowane kulowe
- zawory odcinające
- zawory spustowe
- zawory zwrotne
- zawór antyskażeniowy
- filtr z osadnikiem
- wodomierze
- baterie umywalkowe/ zlewowe
- baterie wannowe
- bateria prysznicowa
- wywiewki kanalizacyjne
- zawory bezpieczeństwa
4. Urządzenia
- umywalki ceramiczne
- zlewozmywaki dwukomorowe
- brodzik natryskowy
- wanny
- miski ustępowe kompaktowe
- pojemnościowe podgrzewacze elektryczne
- szafka instalacyjna

-

drzwiczki rewizyjne

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia.
2. Wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z rur PVC bezciśnieniowych .
3. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być
wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe

S. 01.03.00. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg. ST-SW.00.03.00

S. 01.04.00. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu wg. ST-SW.00.04.00

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBÓT
1. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo -kanalizacyjnych i
ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym.
2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodociągowokanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych
materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o
zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.
3. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
4. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym.
5. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być
wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.
6. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli.
7. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie
odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony
do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°.
8. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych,
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
9. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną.
10. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych właściwościach powinny być: -prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych -mierząc od
powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody
należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury
ścianki rurociągu: w przewodach wodociągowych -powyżej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyżej +45°C.
11. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna
wynosić co najmniej:
dla przewodów średnicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz
32=50 mm -5 cm,
jw., lecz
65=80 mm -7 cm.

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.
12. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a
obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
13. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
14. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych
źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z instalacją centralnego
ogrzewania.
15. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej,
należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur.
S. 01.05.01. Roboty towarzyszące i tymczasowe
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji łącznie z montażem uchwytów i
podwieszeń.
Prace pomocnicze; przebicia ścian, stropów, wykucia bruzd z zamurowaniem i
zabetonowaniem.
Prace pomocnicze wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I Budownictwo Ogólne,
Zakres robót obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejść w budynku.
S. 01.05.02. Montaż przewodów wodociągowych
1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej lub przędzy z konopi. Do
urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; niedopuszczalne jest
gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco.
S. 01.05.03. Urządzenia do pomiaru przepływu wody
1. Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody powinno być suche, o temperaturze
wewnętrznej powyżej +4 °C, oświetlone, łatwo dostępne.
S. 01.05.04. Montaż przewodów kanalizacyjnych
1. Połączenia kielichowe a na wcisk rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha
przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:
- 100 mm -od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w łazienkach,
- 150 mm -od 2 i więcej misek ustępowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy
kilku przewodach razem połączonych.
3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,
- 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych,
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu
wynoszą:
dla przewodu średnicy
100 mm -2,5%,
jw., lecz
150 mm -1,5%,
jw., lecz
200 mm -1,0%.
5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić:
±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
6. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia

nie większym niż 45°.
7. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja
uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą
należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające
przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur z PVC o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dla rur z PVC o średnicy powyżej 110 mm -1,25 m.
9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być
rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm; dno
wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
11. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w
wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich wspornikach, w
sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:
a. pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; czyszczaki
na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie
zatkania przewodów,
b. czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom
niepowołanym,
c. przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki,
13. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących
do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny
tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.
14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych
nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od sumy powierzchni pól przekrojów połączonych
przewodów wentylacyjnych.
15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.
S. 01.05.05. Montaż przyborów i urządzeń
1. Zlewy i umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie
przyborów. Miski ustępowe mocowane do ściany za pomocą systemowych stelaży podtynkowych.
2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne
(syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla
przyborów sanitarnych powinna co najmniej:
- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,
- przy wpustach podłogowych - 50 mm,
3. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80÷0,90m.
4. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek

indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.
7. Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne wody z zaworem bezpieczeństwa i zaworami odcinającymi i spustowymi
montować w łazienkach ściśle wg wytycznych producenta z zastosowaniem elementów wsporczych (stelaż
podtrzymujący).
8. Wodomierze mieszkaniowe z zaworem odcinającym i zwrotnym należy montować w szachtach z drzwiczkami
rewizyjnymi na wys. ok 1,5 m i w szafce instalacyjnej.
9. Wodomierz główny, zawór antyskażeniowy, filtr i zawory odcinające należy umieścić w miejscu pracy
zdemontowanej armatury.
S. 01.05.06. Montaż armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,
temperatura) danej instalacji.
2. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy w
miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
3. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się
hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.
S. 01.05.07. Izolacja cieplna
Ogólne wymagania dotyczące izolacji cieplnej podano w ST-SW.00.05.00
Do izolacji przewodów rurowych stosować izolację cieplną ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada
właściwości samogasnące, odporna na dyfuzję pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach
izolować materiałem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwą zewnętrzną przed agresywnymi materiałami
budowlanymi.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI - BADANIA
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.00.06.00
1. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
a. Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
b. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
c. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną
uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
d. Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja
wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9
MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i połączeniach.
e. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji
ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze
55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom
a. pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej
wysokości,
b. podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
c. kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem
poprzez oględziny.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.00.07.00
Jednostkami obmiarowymi są:
-

1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju,
1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
1 m izolacji każdej średnicy.

S. 01.08.00. ODBIÓR ROBÓT
S. 01.08.01. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń kanalizacyjnych,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborów sanitarnych.
S. 01.08.02. Odbiór częściowy
a) Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót,
jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
S. 01.08.03. Odbiór końcowy
a. Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły
odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną
(po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
b. Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób
szczelności.
c. W szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
- jakość wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

S. 01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI
S. 01.09.01. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S.00.09.00 „Wymagania ogólne”.
S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Płatność za
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
koszt materiałów,

-

dostarczenie materiałów,
montaż urządzeń,
montaż przewodów i armatury,
demontaż armatury istniejącej
płukanie instalacji,
wykonanie izolacji cieplnych,
dokonanie rozruchu instalacji,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S. 02.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S. 02.01.00. WSTĘP
S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania części projektowanej w budynku wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z przebudową więźby dachowej– dz. nr geod. 3107/34, ul.
Majowa w Sokółce.
S. 02.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego ogrzewania części projektowanej w
budynku wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia
mieszkalne z przebudową więźby dachowej– dz. nr geod. 3107/34, ul. Majowa w Sokółce stanowią zbiór wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 02.02.00. MATERIAŁY
1. Rury:
- rury stalowe ze szwem czarne średnie (ze ściankami o normalnej grubości) wg PN-H/74200 łączonych przez
spawanie. Ogólne wymagania dotyczące rur i ich połączeń wg ST S.0.5.1.
- rury PE-Xc (z modyfikowanego polietylenu) z warstwą antydyfuzyjną przeznaczone do układania w posadzkach
2. Elementy grzejne:
stalowe płytowe zaworowe
grzejniki łazienkowe., drabinkowe
3. Armatura:
- zawory odcinające gwintowane kulowe
- zawory odcinające gwintowane kulowe z kurkiem spustowym
- zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną
- zawory grzejnikowe powrotne
- zestawy przyłączeniowe do grzejników dolnozasilanych
- samoczynne odpowietrzniki automatyczne
- filtry siatkowe
4. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne
- zawory termostatyczne
- zawory powrotne do grzejników
5. Urządzenia
- ciepłomierze mieszkaniowe
- drzwiczki rewizyjne

S. 02.03.00. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg. ST S.00.03.00

S. 02.04.00. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu wg. ST S.00.04.00

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBÓT
S. 02.05.01. Roboty towarzyszące i tymczasowe
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji łącznie z montażem uchwytów i
podwieszeń.

Prace pomocnicze; przebicia ścian, stropów, wykucia bruzd z zamurowaniem i
zabetonowaniem.
Prace pomocnicze wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I Budownictwo Ogólne,
Zakres robót obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejść w budynku.

S. 02.05.02. Montaż rurociągów
Ogólne wymagania dotyczące montażu rurociągów, mocowań wg. ST S.00.05.00
1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze
spadkiem wynoszącym co najmniej 5 ‰ w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła lub
odwodnienia.
2.

W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia.
3. Mocowanie rurociągów uchwytami pojedynczymi z wkładką gumową
4. Przewody instalacji c.o. prowadzone w podłodze układać w warstwie w izolacji termicznej stosując łagodne łuki.

S. 02.05.03. Montaż grzejników
1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub
wnęki.
2. Minimalne odstępy grzejników:
- od ścian za grzejnikiem
- od ściany bocznej
- od podłóg
- od podokienników
- od sufitu

- 5 cm
-15 cm
- 7 cm
- 5 cm
-30 cm.

3. Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i
przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika.
4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót
wykończeniowych.
5. Podłączenie grzejników za pomocą systemowych kolanek lub trójników zaciskowych z rurką niklowaną.
S. 02.05.04. Montaż armatury
Ogólne wymagania dotyczące montażu armatury wg ST S.00.05.00.
1. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek.
Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
2. Kolejność wykonywania robót:
sprawdzenie działania zaworu
nagwintowanie końcówek
wkręcenie półśrubunkóww zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
skręcenie połączeń

-

3. Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiadać zawór stopowy.
S. 02.05.05. Montaż urządzeń
1. Ciepłomierze mieszkaniowe, filtry wraz z armaturą odcinającą należy montować w szachtach znajdujących się na
klatkach schodowych zapewniając możliwość zabezpieczenia dostępu w/w urządzeń poprzez zastosowanie drzwiczek
zamykanych na klucz systemowy.
S. 02.05.06. Izolacja cieplna
Ogólne wymagania dotyczące izolacji wg ST S.00.05.00.
Do izolacji przewodów rurowych prowadzonych w szachtach stosować izolację cieplną z półsztywnej pianki
poliuretanowej o niskim współczynniku przewodności cieplnej. Otuliny powinny być odporne na powszechnie
stosowane rozpuszczalniki, zmiękczacze, na substancje wywołujące korozję.

Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolować materiałem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym
warstwą zewnętrzną przed agresywnymi materiałami budowlanymi.

S. 02.05.07. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego wg ST S.00.05.00.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.
1. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wpływ
na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.
2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz
dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie
zimnym.
3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą. być całkowicie otwarte; ponadto należy
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.
4. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania należy dokonywać
pomiarów w następujący sposób:
a. pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ±0,5°C; termometr ten
należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od
budynku;
b. pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C,
c. pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego
podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym;
d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających
dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na
wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczeni, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami
pomiarowymi -10 m;
e. pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych
rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.
5. Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze
zewnętrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie
wyższej niż +6°C,
b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od
rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ±2°C,
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej
ręką "na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

-

-

skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z
wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka
powinna się mieścić w granicach ±10°/0 obliczeniowego spadku ciśnienia,
skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.
S. 02.06.01. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - BADANIA

1. Badanie szczelności na zimno
1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej od 0°C.
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części
instalacji.
3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie
skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu
płukania należy instalację napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej.
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu
statycznym słupa wody w instalacji.
5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/o większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: -0,01 MPa
przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości:
0.6 MPa.
6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),
- nie stwierdzono przecieków ani roszeni~ szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.
S. 02.06.02. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym
1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco najeży przeprowadzić po uzyskaniu
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wyników badań zabezpieczenia instalacji.
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień,
dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa
się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak
uszkodzeń i trwałych odkształceń.
S. 02.06.03. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Po pozytywnym przeprowadzeniu próby szczelności projektowanej części instalacji, należy dokonać regulacji całej
instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem regulacji zaworów regulacyjnych.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.00.07.00
Jednostkami obmiarowymi są:
-

1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju,
1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
1 m izolacji każdej średnicy.

S. 02.08.00. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie „Warunków technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji powykonawczej.

S. 02.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI
S. 02.09.01. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S.00.09.00 „Wymagania ogólne”.
S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Płatność za
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
koszt materiałów,
dostarczenie materiałów,
montaż urządzeń,
montaż przewodów i armatury,
płukanie instalacji,
wykonanie izolacji cieplnych,
dokonanie rozruchu instalacji,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

Załącznik Nr 2.

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
określonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamówień
publicznych

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Przebudowę poddasza w budynku wielorodzinnym na
pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. _ _ . _ _ . 2013

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik Nr 3.

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Przebudowę poddasza w budynku wielorodzinnym na
pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa, oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Załącznik Nr 4.

Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę poddasza w budynku wielorodzinnym na
pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa, Informuję/my, że zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.).*
należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.*

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców osobno.
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Załącznik Nr 5.

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający
Burmistrz Sokółki
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę
poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa,
oświadczamy iż, w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia spełniające
warunki określone przez Zamawiającego z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość brutto
w PLN

Termin realizacji
Nazwa Zleceniodawcy
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi
zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 6.

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Pieczęć Wykonawcy

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
ja……………………………………………………………………….…………. upoważniony do
reprezentowania
…………………………………………………………………………………..... zobowiązuję się do
oddania Wykonawcy(om)
…………………………………………………………………………………………………
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie:*)
• wiedzy i doświadczenia;
• potencjału technicznego;
• osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
• zdolności finansowych
w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………
(podać dokładny zakres zobowiązania)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: Przebudowę poddasza w budynku
wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa,
*)

– niepotrzebne skreślić

........................... dnia ..................

...……..………...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 7.

Informacje o personelu – wykaz osób

Zamawiający
Pieczęć Wykonawcy

Burmistrz Sokółki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę
poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa,
podajemy wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności *:
Imię
i nazwisko

Proponowana Doświadcz Kwalifikacje
Informacją o
Nazwa podmiotu,
rola w
enie
zawodowe
podstawie do
który
realizacji
zawodowe nr uprawnień
dysponowania
udostępni osobę do
zamówienia
(lata
i zakres
osobami które będą
wykonania
pracy)
wykonywać
zamówienia**
zamówienie

Podpisano
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - należy dołączyć oświadczenie, że osoby wskazane posiadają właściwe uprawnienia budowlane
* * - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie
podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego zamówienia.
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..............................................
wykonawca

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Przebudowę poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul.
Majowa, dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi
wymagane uprawnienia budowlane:
1. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
2. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
3. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 8.

WZÓR OFERTY
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Zamawiający Burmistrz Sokółki

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę poddasza w budynku
wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
CENĘ NETTO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENĘ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę, stanowiącym integralną część
niniejszej oferty
1. Oświadczamy, że:
1)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 31 października 2013 r.

2)

na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami

podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy;
3)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich

żadnych zastrzeżeń,
4)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,
6)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7)

podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

(1) ..............
(2) ..............
(3) ..............
2.

W przypadku udzielenia nam

zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
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2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d,
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
7) Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów,
8) Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunki Zamawiającego,
9) Informacje o personelu,
10) Kosztorysy ofertowe,
11) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie ….......................
12) Inne dokumenty ….............................

Nazwa i adres WYKONAWCY :
..................................................................................................................................................................
...............................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
Numer faksu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
e-mail
................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2013 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 9 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr RB/

/2013

zawarta w dniu ….............. 2013 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka mająca swoją siedzibę
w 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, reprezentowaną przez:
Stanisława Małachwieja - Burmistrza Sokółki
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ................................................., mającym swą siedzibę w ......................................., zwanym dalej w
tekście "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
…....................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje zamówienie
na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Przebudowę poddasza w budynku wielorodzinnym
na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa, zwanego w dalszej treści umowy
„przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa dokumentacja
projektowa wraz z przedmiarami robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz
uwarunkowania określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi, zgodnie z
umową, dokumentacją projektową (rozumianą jako projekty techniczne, przedmiary robót,
STWiOR), pozwoleniem (zgłoszeniem budowy) na budowę, obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną, z materiałów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagować na wszelkie
dyspozycje i uwagi Zamawiającego oraz nadzór inwestorski.
4. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w
Prawie Budowlanym oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych oraz w przepisach
wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót oraz dokumentacji projektowej.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
1.

§ 2.
Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną
ofertą w wysokości kwota netto ….............zł (słownie: ................), na kwotę brutto …...........zł
(słownie: ….......), w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości …........... zł (…......%).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o kosztorysy ofertowe złożone do
przetargu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji przetargowej wraz z
SIWZ.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej z
przedmiarami robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz
nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.
6. Wykonawca dokonał wizji lokalnej i po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
placu budowy oraz uwarunkowaniami w prowadzeniu prac wymienionych w SIWZ uwzględnił je w
wynagrodzeniu.
1.
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Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych nie
objętych zamówieniem podstawowym (dokumentacją przetargową), niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, Zamawiający może zlecić ich wykonanie dotychczasowemu
Wykonawcy w trybie i na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, za cenę ustaloną w oparciu o wskaźniki cenotwórcze, ceny
materiałów i sprzętu identycznych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku
odniesienia do kosztorysu ofertowego, strony umowy postanawiają stosować średnie ceny krajowe w
publikacjach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa – Promocja Sp. z o.o.:
Sekocenbud.
8. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć łącznie 50 % wartości realizowanego
zamówienia – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 P.z.p. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć dodatkowe
zamówienie w oparciu o protokół konieczności sporządzony z udziałem Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru i przedłożyć kosztorys do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót (w oparciu
o w/w czynniki cenotwórcze).
9. Sposób rozliczenia robót budowlanych określony w pkt. 7 będzie miał odpowiednie
zastosowanie w przypadku wykonania robót uzupełniających i zamiennych.
7.

§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do
dnia 31 października 2013 r. Z uwzględnieniem terminów i zakresów określonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym budowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
okolicznościach, które mają wpływ na termin wykonania umowy.
3. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania umowy w przypadku, gdy warunki
atmosferyczne lub inne czynniki nie pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie.
4. Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
1.

§ 4.
1.
Zamawiający w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
1.
plac budowy,
2.
kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,
3.
dziennik budowy.
2.
Wykonawca od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:
1.
urządzenia placu budowy w tym wygrodzenie placu budowy, wykonania bez odrębnego
wynagrodzenia tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej celem
zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy i ponoszenie kosztów tego zaopatrzenia,
2.
koordynowania robót,
3.
sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy,
4.
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż.,
5.
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
6.
utrzymania porządku na realizowanym obiekcie,
7.
pokrycie kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, zajęcia pasa drogowego
wraz z projektem organizacji ruchu, uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie
taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,
8.
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
9.
prowadzenie robót w sposób umożliwiający bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie
Szkoły z zachowaniem przepisów ppoż i bhp,
10.
dokonanie rozruchu instalacji i urządzeń, zamontowanego wyposażenia
11.
sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakończeniu robót
Zamawiającemu oraz pokrycie kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców mediów i
protokółów badań,
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12.
przeprowadzenia przez niezależnego eksperta badania kamerą nowo wybudowanych
kanałów kanalizacji sanitarnej (inspekcja TV),
13.
uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.
3.
Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1.
…........................,
2.
…........................,
4.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1.
…........................,
2.
…........................,
posiadający wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.
§ 5.
Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych wg procentowego
zaawansowania wykonanych elementów robót, określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz faktury końcowej.
2.
Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokóły odbioru wykonanych
robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (właściwej branży), natomiast faktury końcowej –
protokół odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Inwestorowi.
3.
Zapłata pierwszej faktury przejściowej może nastąpić po wykonaniu minimum 30 % robót
1.

budowlanych będących przedmiotem zamówienia (odpowiednio linii wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej)

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć
70% wynagrodzenia umownego (odpowiednio linii wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).
5.
Wykonawca wystawi fakturę na Inwestora tj. Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka,
Plac Kościuszki 1 (NIP 545-00-04-911).
6.
Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
7.
Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
8.
Wynagrodzenie obejmuje przeprowadzenie przez niezależnego eksperta kamerą nowo
wybudowanych kanałów kanalizacji sanitarnej (inspekcja TV), pełną obsługę geodezyjną inwestycji
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu oraz wykonanie
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.
4.

§ 6.
1.
Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót
ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
2.
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do
stanu poprzedniego na własny koszt.
3.
Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający
nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
§ 7.
1.
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości
do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno
nastąpić w ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2.
W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy w tym:
kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru
autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
3.
Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
4.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet
następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru
i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru
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Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na
użytkowanie:
1)
dziennik budowy,
2)
protokóły odbiorów technicznych w 2 egz.,
3)
protokóły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń wraz
z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy),
4)
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane
materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
5)
instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt (jeżeli będą
wymagane),
6)
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
7)
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych robót
z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
8)
instrukcję obsługi określającą sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych
elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
9)
oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz
pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót.
5.
Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru
końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad ( nie później niż 7 dni od ich
stwierdzenia).
§ 8.
1.
Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości ….......... zł, stanowiącej 10 % wartości ofertowej
brutto w formie: …...............................
2.
Zamawiający zwróci (zwolni) Wykonawcy:
a) 70 % zabezpieczenia w formie pieniężnej w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 15 dni po
upływie okresu gwarancji jakości i dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji.
b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i
dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji.
§ 9.
1.
Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w
umowie.
2.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1.
jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
2.
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania
się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4.
O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5.
Istnienie wady winno być stwierdzone protokólarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokólarnie.
6.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
7.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9.
W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których obowiązkowo winien
uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy.
10.
Przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji
(pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
11.
Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez
Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad i
usterek ujawnionych podczas odbioru – po podpisaniu protokółu ich usunięcia.
8.

§ 10.
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1 %
wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 2,5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru;
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego,
3) Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 8 umowy.
§ 11.
1.
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1)
zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,
2)
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)
Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
4)
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
5)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
6)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić z zachowaniem wymogów, o
którym mowa w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
4.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
1)
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej
umowie.
§ 12.
1.
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
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2.
Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3.
Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze
pisemnej (aneksem).
4.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
5.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na
rzecz osoby trzeciej.
6.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
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