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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru robót dla inwestycji
związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy
ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych:
 SST - 01 - Roboty rozbiórkowe
 SST - 02 - Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków
 SST - 03 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 SST - 04 - Konstrukcje stalowe
 SST - 05 - Konstrukcje murowe
 SST - 06 - Izolacje
 SST - 07 - Stolarka okienno-drzwiowa
 SST - 08 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
 SST – 09 - Instalacja centralnego ogrzewania
 SST – 10 - Instalacje elektryczne
 SST – 11 - Instalacja ciepłej wody użytkowej
 SST – 12 - Instalacja kanalizacyjna
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia
materiałów i wyrobów, jak również, jakości wykonania robót, związanych z realizacją
w/w zadania.
Powyższa inwestycja obejmuje swym zakresem roboty budowlane związane z:
 remontem budynku;
 dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem
związanych z budynkiem elementów zewnętrznych;
 budową, przebudową, remontem instalacji wewnętrznych;

1.2. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i
należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi,
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane
pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później
niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały
winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu
obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót).
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru
wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w
sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robót nie podlega odrębnej zapłacie.
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń,
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne
to w całości obciążą one Wykonawcę.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania,
 Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie;
stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę,
 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań
w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne
będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz
materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU
I TRANSPORTU
3.1. Wymagania dotyczące materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
świadectwa badania, jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w
czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie
budowy.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości
przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na
określone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. Kontrola jakości robót
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się
niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić
stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na każde żądanie.
4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 Datę przyjęcia placu budowy,
 Datę rozpoczęcia robót,
 Uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
 Uwagi i polecenia Inspektora,
 Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem autora badań,
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do
ustosunkowania się do jego treści.

Księga obmiaru robót
Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w
przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane
roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 Numerem kolejnym karty
 Podstawą wyceny i opisem robót
 Ilością przedmiarową robót
 Datą obmiaru
 Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego
rozdziału ST
 Ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
 Decyzję o pozwoleniu na budowę,
 Protokół przekazania placu budowy,
 Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 Harmonogram budowy,
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 Protokóły odbioru robót,
 Protokóły z narad i ustaleń,
 Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z
demontażu podlegające utylizacji,
 Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na
życzenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
umownych płatności.
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.
5.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 Podstawę wyceny i opis robót
 Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)
 Datę obmiaru
 Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego
 Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru
 Ilość robót wykonanych od początku budowy
 Dane osoby sporządzającej obmiaru.
6. ODBIÓR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 Odbiorowi robót zanikających,
 Odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 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.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.
6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem
terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
6.5. 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 odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
 Dziennik budowy - oryginał i kopię,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokóły prób i badań,
 Protokóły odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu,
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
 Robociznę
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza
 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu
o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących prac rozbiórkowych dla
inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży
przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu
rozbiórki istniejących elementów budynków wg przedmiaru robót.
1.4. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robót, literaturze technicznej.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do rozbiórki
Podstawowe narzędzia stosowane w pracach rozbiórkowych takie jak: młoty
pneumatyczne, młotki, przecinaki, piły ręczne i motorowe, środki transportu pionowego
np. wciągarki, środki tram sporu poziomego i inne.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiału z rozbiórki
Materiały nie nadające się do ponownego użytku powinny być wywiezione poza teren
budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót rozbiórkowych
Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami,
odbijając uprzednio warstwę ochronna betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą
aparatów do cięć acetylenowotlenowych.
Do rozbijania betonu zaleca się stosować młoty pneumatyczne.
Ścianki działowe rozbiera się po odbiciu tynków, a uzyskany gruz należy usuwać poza
obiekt.

Rozbiórkę można prowadzić sposobem mechanicznym lub ręcznym w taki sposób,
żeby nie spowodować uszkodzenia innych elementów obiektu, które nie podlegają
rozbiórce.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola prawidłowości wykonania robót
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót,
 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Do obmiaru robót należy używać jednostek podanych w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i
wymaganiami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje czynności opisane w katalogach
nakładów rzeczowych wskazanych w przedmiarze robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 02 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania
bezspoinowego systemu ociepleniowego dla inwestycji związanej z remontem budynku
socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr
957/1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych
powierzchniach ścian (przegród) budynków istniejących, w ramach robót
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – polega na
przymocowaniu do ściany układu warstwowego, składającego się z materiału
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Zestaw wyrobów BSO
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się,
minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła,
lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające,
silnie
rozprzestrzeniające.
Podłoże – powierzchnia istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien
szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki –
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
2. MATERIAŁY
1) Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2) Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża,
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
3) Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 70 mają
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości

budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych
lub metodą łączoną. Do wykonania przedmiotowej inwestycji stosować płyty z
krawędziami frezowanymi (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń.
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN
13163.
4) Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.
5) Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
6) Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
7) Zaprawy (masy) tynkarskie – do tynkowania zastoswać tynk akrylowy. Faktura
tynku baranek o grubości ziarna 1,5 mm.
8) Farby – farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
9) Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do
systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą
kołków
rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami
izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem
terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania ocieplenia ścian
- rusztowania elewacyjne
- mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów
budowlanych,
- do nakładania mas i zapraw - pace, kielnie, szpachelki, łaty
- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt
(boniowanie),
- do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia
do
modelowania powierzchni,
- pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi nie
powstawanie ich uszkodzeń w trakcie przewozu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej
szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga
także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą
„pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.2. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
- zgodnie z przedmiarem robót skuć tynk z podłoża
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity, luźne cząstki
materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
– zagruntować podłoże preparatem gruntującym wzmacniającym
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25 ºC,
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków).
5.3.1 Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo –
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą.
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż
24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.3.2 Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków
siatki zbrojącej.

5.3.3 Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.3.4 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.3.5 Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej.
5.3.6 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej –
nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku akrylowego
cienkowarstwowego do wypraw zewnętrznych o strukturze „baranek” o grubości ziarna
1,5 mm, nanoszony ręcznie. Nakładać tynk nierdzewną pacą stalową i zacierać na grubość
ziarna pacą z tworzywa sztucznego ruchami kolistymi. Powierzchnię tynku pomalować
wybranym rodzajem farby silikonowej – zależnie od wymagań projektu, systemu,
warunków środowiskowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny
podłoża.
6.1.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami
powołanymi w pkt. 10 niniejszej ST.
6.1.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych niniejszej
ST.
6.2. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni.
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych,
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia

szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i
połączeń.
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie
lub do 1 mm poza nią).
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,
tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm.
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.3.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w
pkt. 10., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy
odbiorze”.
Obowiązują także wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej
wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie
na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle
rozproszonym.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Do obmiaru robót należy używać jednostek podanych w przedmiarze. Sposób
dokonania obmiarów wg przywołanych w przedmiarze katalogów nakładów rzeczowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z
następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
ociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji
termicznej,
– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i
projektu robót ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków Warszawa 2002r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. –
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I
Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji betonowych i
żelbetowych dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku
gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo – liczbowy (np. W10) klasyfikujący beton
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. F100) klasyfikujący beton
pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest
mniejszy niż 2%.
Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (np. B20 lub C16/20) klasyfikujący beton pod
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość
gwarantowaną RbG w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z
95 procentowym prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie

kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normą PN-B-02650.
2. MATERIAŁY
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
być większa niż 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 ÷ 5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku za optymalną ilość
piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie.
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Do teoretycznego
ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A
podawanego w literaturze fachowej.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż
10ºC) średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających
- wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm
- wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metodą Ve-Be
- metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określonymi w normie PN-B- 06250 nie mogą przekraczać:
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be
- ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać
aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka
opadowego.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót betonowych i żelbetowych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT
4.1. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min – przy temperaturze +15ºC
- 70 min – przy temperaturze +20ºC
- 30 min – przy temperaturze +30ºC.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej
- sposób transportu mieszanki betonowej
- kolejność i sposób betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach
- sposób pielęgnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
- zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
- prawidłowość wykonania zbrojenia
- zgodność rzędnych z projektem
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.)
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i
PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST
wymagania.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,00 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące
zalecenia:
- w fundamentach, ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy
- przy betonowaniu wsporników i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 ÷
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 ÷ 30
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R (promień
skutecznego działania wibratora, zwykle wynosi on 0,30 ÷ 0,50 m)
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,00 do 1,50 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona
być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z
powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi wykonać należy bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu
betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych
niż +5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnym osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę.
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy
na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowanie
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego,
podpór) należy wykonać wg projektu technologicznego deskowania opracowanego na
podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna
uwzględniać:
- szybkość betonowania
- sposób zagęszczania
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
- zapewniać odpowiednią szczelność
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki.
W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie
strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować
połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką.

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur,
łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów
- 1 próbka na 50 m3 betonu
- 3 próbki na dobę
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za
zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie
dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z normą
PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać
mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy
przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni,
zgodnie z normą PN-B- 06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach
wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez własne laboratoria lub inne, uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a
także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki
- badanie betonu.
6.2 Tolerancja wykonania
6.2.1 Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być
większe niż:
- ± 10 mm przy klasie tolerancji dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż:
- ± 20 mm przy klasie tolerancji
6.2.2 Belki i płyty
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±10 mm
6.2.3 Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
być większe ±0,004 li lub 10 mm
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i
dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04
li lub 10 mm.
6.2.4 Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większe niż 15 mm.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być
większe niż 4 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Do obmiaru robót należy używać jednostek podanych w przedmiarze. Sposób
dokonania obmiarów wg przywołanych w przedmiarze katalogów nakładów rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.2 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót betonowych i żelbetowych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót betonowych i żelbetowych obejmuje
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- wykonanie deskowani
- oczyszczenie deskowania
- przygotowanie i transport mieszanki
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją
- wykonanie przerw dylatacyjnych
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.
- rozbiórkę deskowań,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badań
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-B-066251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienia jakości.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji stalowych dla
inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży
przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem stalowych elementów konstrukcji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H84023/6.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania
podano w tabeli poniżej.
Średnica
pręta

Granica
plastyczności

mm

MPa

Wytrzymałość
Wydłużenie Zginanie
na
trzpienia
a - średnica
rozciąganie
MPa
%
d - próbki

St0S-b

5,5 - 40

220

310 - 550

22

d=2a(180)

St3SX-b

5,5 - 40

240

370 - 460

24

d=2a(180)

34GS-b

6 - 32

410 (min.)

590

16

d=3a(90)

Gatunek
stali

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne jeżeli:
 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich
 Nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.
Atest powinien zawierać:
 Znak wytwórcy,
 Średnicę nominalną,
 Gatunek stali,
 Numer wyrobu lub partii,
 Znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
farb lub innych zanieczyszczeń,
 Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
 Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
Badanie stali na budowie
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia jakości
(atestu), nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie
oględzin zewnętrznych lub wówczas gdy stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.2. Kształtowniki stalowe
Kształtowniki stalowe muszą posiadać atest. Nie wolno stosować kształtowników o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię.

Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z
zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności
lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na
pełnowartościowy.
2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
 Do 80 mm - 3 do 12 m,
 80 do 140 mm - 3 do 13 m,
 Powyżej 140 mm - 3 do 15 m.
Odchyłki: do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
2.2.2. Kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
 Do 45 mm - 3 do 12 m,
 Powyżej 45 mm - 3 do 15 m.
Odchyłki: do 50 mm dla długości do 4,0 m, do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
2.2.3. Kształtowniki zimnogięte wg PN-EN 10025:2002
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury
kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S. Długości
fabrykacyjne od 2,0 do 6,0 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne jeżeli:
 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek,
 Nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki
o grubości większej.
2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, szerokościach 160-700
mm i długościach:
- dla grubości do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubości 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5 - 140 mm.

Zakres grubości [mm]
1000 x 2000
5,0 - 12,0
1000 x 4000
1000 x 6000
powyżej 12,0

1000 x 2000

Zalecane formaty [mm]
1250 x 2500
1250 x 5000

1500 x 3000
1500 x 6000

1250 x 2500
1500 x 6000

1750 x 3500
1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a w szczególności blach węzłowych zaleca się
stosowanie blach grubych.
Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5 - 8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje
wymiarowe wg w/w normy.
2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 mm i szerokościach 20 - 200 mm, w
kręgach o masie:
 Przy szerokości do 30 mm - do 60 kg,
 Przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg,
 Przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:
 Przy średnicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
 Przy średnicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
2.5. Odbiór stali
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.
Atest powinien zawierać:
 Znak wytwórcy,
 Profil,
 Gatunek stali,
 Numer wyrobu lub partii,
 Znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.6. Odbiór konstrukcji
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki
w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.7. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.7.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować
elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć zaświadczenie jakości oraz spełniać wymagania norm
przedmiotowych. Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z
wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
2.7.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 średnio dokładne klasy:
- dla średnic 8 -16 mm - 4,8-II,
- dla średnic powyżej 16 mm - 5,6-II,
Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997,
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.



Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 208982:1998.




Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009,
Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane - cechy na
główkach.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników,
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
 Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych,
 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w
zamykanych
pomieszczeniach,
 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,
 Zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną
wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający właściwe
wykonanie w/w robót.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.
Transport pionowy za pomocą dźwigu.
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi oraz usztywnić dla
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki
antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy,
które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu, czy to w warsztacie, czy też na
placu budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały
zgodę Architekta i Inspektorów nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania
oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu
wstępnego oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się
obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić
wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez
potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające
na jakość obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w
przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy
zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się
stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też
nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach
aniżeli młotem mechanicznym.
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy
pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń
ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po
zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy
dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów
konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać
piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić,
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy nadzoru
wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia).
Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze
współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym
przez Architekta i Biuro Projektowe. Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja
maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest
uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym
wszelkie koszty. Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i
Inspektorom nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach

spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
obowiązującymi normami.
5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264: 2002. Łączenie prętów
należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy
podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być
dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu
zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia.
5.3. Montaż elementów stalowych
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty
należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku
niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać
za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać.

Montaż na placu budowy
Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w
należytym porządku, a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części
największych do najmniejszych elementów składowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie
sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki oraz
inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy
konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Generalnemu Wykonawcy
przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich
potrzebnych elementów konstrukcyjnych.
Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane
dotyczące wszystkich czynności montażowych, które udokumentują w szczególności
wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to
konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.
Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać
wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do
manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już
ukończonych lub znajdujących się w pobliżu.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
 Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm,
 Odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm,
 Strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niż 15 mm,
 Wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niż 15 mm,
 Odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej.
Cięcie elementów stalowych
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla,
nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i
pęknięcia.

5.4. Składanie zespołów
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody oraz
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów jak i
wykonania połączeń według załączonej tabeli.
Rodzaj odchyłki
nieprostolinijność
skręcanie pręta
odchyłki płaskości
ścianek środników
wymiary przekroju
przesunięcie środka
wygięcie środka

Element konstrukcji
Dopuszczalna odchyłka
pręty,
blachownice, 0,001 długości
słupy, części ram
lecz nie więcej niż 10 mm
0,002 długości
lecz nie więcej niż 10 mm
półek,
2 mm na dowolnym odcinku
1000 m
do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm
0,006 wysokości
0,003 wysokości

Wymiar nominalny [mm]
do 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 4000
4000 - 8000
8000 - 16000
16000 - 32000

Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm]
przyłączeniowy
swobodny
0,5
2,5
1,0
2,5
1,5
2,5
2,0
4,0
3,0
6,0
5,0
10,0
8,0
16,0

5.4.1. Połączenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i
rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla
pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obróbka spoin, czy przetopienie grani wymaganą
technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4.2. Połączenia na śruby
Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą
liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór
głębiej jak na dwa zwoje.
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie
przylegać do łączonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed
montażem pokryć warstwą smaru.
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.
5.5. Roboty malarskie
Elementy
konstrukcji
stalowej
należy
pomalować
zestawem
farb
chlorokauczukowych podkładowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacją
projektową. Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września,
wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie
należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5°C, jak również malować
metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.
Z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne
zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża. Przez piaskowanie podłoże
należy wyczyścić do 2-go stopnia czystości.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych 120 mikronów. Grubość warstw nawierzchniowych - 120 mikronów. Liczbę warstw
zastosowanych przy malowaniu określa dokumentacja projektowa.
Dopuszcza się zastosowanie lakierów innych niż chlorokauczukowe pod warunkiem
akceptacji przez Inspektora.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem
oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 tona [t].
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy
[t/mb]. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego wg opisu jak niżej:
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”,
 Odbiór końcowy,
 Odbiór zbrojenia.
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany
przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów
betonem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE















PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości
w spawalnictwie.
PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące
jakości w spawalnictwie.
PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące
jakości w spawalnictwie.
PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości.
PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji murowych
dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w
Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem konstrukcji murowych
Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komórkowego
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258.
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.3. Cement
Do wykonywania zapraw stosować należy cement portlandzki klasy 32.5
zaopatrzony w atest.
2.4. Kruszywo
Kruszywo użyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest.
2.5. Wapno
Użyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wyciąg masztowy do
0.5 t udźwigu.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach
drzwiowych montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45
x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi.
Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia
poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do
poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania
poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej układając w
miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po

7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na
nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.
5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego
Mury z bloczków z betonu komórkowego układa się wg zasad wiązania pospolitego.
Elementów z betonu komórkowego nie można stosować do wznoszenia ścian z
przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST.
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem oraz
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i pomiar wymiarów oraz kształtu,
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowe
mury niespoinowe

zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m długości
3,0
- na całej powierzchni
10,0
odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m
3,0
- na wysokości kondygnacji
6,0
- na całej wysokości
20,0
odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
1,0
- na całej długości
15,0
odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
1,0
- na całej długości
10,0
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o +6, -3
wym:
+15, -1
- do 100 cm
- szerokość
+10, -5

6,0
20,0
6,0
10,0
30,0
2,0
30,0
2,0
10,0
+6, -3
+15, -10
+10, -5

- wysokość
+15, -10
+15, -10
- szerokość
- wysokość
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
- ponad 100 cm

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej
grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej
specyfikacji.
Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko
pracy, wykonanie ścian oraz naroży, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-86/B-30020 Wapno.
 PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 06 Konstrukcje drewniane
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania konstrukcji
drewnianych dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku
gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.3
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej,
- deskowanie połaci dachowych,
- wykonanie obić i podbić dachowych,
- wykonanie stropu drewnianego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR
2.2. Drewno
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych
norm państwowych. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy
sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
użycie do konstrukcji i elementów drewnianych drewna jodłowego, modrzewiowego lub
innych gatunków.
W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości,
charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: K39, K33, K27.
Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie
asortymenty nie objęte klasyfikacją wytrzymałościową, tj. deski grubości poniżej 25 mm,
łaty o szerokości poniżej 75 mm oraz krawędziaki i belki.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 20%.
Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonywane wkładki, kołki, klocki itp., nie
powinna wynosić więcej niż 15%.
Normy : PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001.
Konstrukcje
drewniane.
Obliczenia
statyczne
projektowanie.
2.2.1. Charakterystyczne wytrzymałości drewna iglastego w MPa:
Cecha
Klasy drewna
K27
K33
Zginanie
27
33
Rozciąganie wzdłuż włókien
0,75
0,75
Ściskanie wzdłuż włókien
20
24
Ściskanie w pop-rzek włókien
7
7
Ścinanie wzdłuż włókien
3
3
Ścinanie w poprzek włókien
1,5
1,5
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
K33
K27
Sęki w strefie marginalnej
do 1/4
1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju
do 1/4
1/4 do 1/3
Skręt włókien
do 7%
do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
1/3
1/2
b) czołowe
1/1
1/1
Zgnilizna
niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Szerokość słojów
4 mm
6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn
30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość – niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu
– 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości:
do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości:
do +3 mm lub do –1mm
– w grubości:
do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości:
+1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm
i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm.
2.3. Łączniki
2.3.1. Gwoździe - należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.3.2. Śruby - należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002,
śruby z
łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakrętki - należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podkładki pod śruby - należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M82010
2.3.5. Wkręty do drewna - należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg
PN-85/M-82501, wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do
drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.4. Środki ochrony drewna
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem,
grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny odpowiadać
normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być dopuszczone do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlanej (decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.).
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna
być mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.
2.6. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do
ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
3.3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
dostosowanym do charakteru i rozmiaru robót.
3.4. sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe
muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje
szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i
narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
4.5. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny,
rozpory i bariery.
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
5.1. Zabezpieczenie przed wilgocią
1. Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania.
2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych
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.
3. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed
wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji,
użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich
konstrukcja z drewna będzie eksploatowana.
4. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą
powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
5.2. Zabezpieczenie przed ogniem
1. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu
Techniki Budowlanej.
2. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji
drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą
instytucją naukowobadawczą.
5.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną
1. Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone
przed korozją biologiczną.
2. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.
3. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed
korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.
5.4. Połączenia na wkręty do drewna
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych mogą być stosowane:
— wkręty z łbem kwadratowym lub sześciokątnym wkręcane kluczem,
— wkręty z łbem wkręcane śrubokrętem, odpowiadające wymaganiom norm
państwowych. Minimalna średnica wkrętów stosowanych do łączenia elementów
konstrukcji drewnianych nie powinna być mniejsza niż 4 mm.
Wkręty powinny być wkręcane w uprzednio nawiercone otwory o średnicy ok. 2 mm
mniejszej niż średnica wkręta oraz długości wynoszącej ok. 0,8 długości wkręta.
5.5. Więźba dachowa
5.5.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją
techniczną.

5.5.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1
mm.
5.5.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.5.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
5.5.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.5.6. Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej
powinny być staranie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami,
wrębami itp. Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie
dopiero przy stawieniu więźby dachowej.
Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej
dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej
stykające się z murem lub betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwa papy.
5.5.7. Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B10080.Mininalny przekrój 38x50 . Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać
przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie
dopuszcza się obecności kory.
5.5.8. Gwoździe stosowane do mocowania łat musza być okrągłe lub kwadratowe ,z
płaskim łbem , odpowiadające BN-87/5028.12. Zaleca się stosowanie gwoździ
miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5
grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań , długość gwoździ
uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.
5.6. Deskowanie połaci dachowych
5.6.1. Deski w konstrukcji pokryć dachowych muszą być zgodne z dokumentacją
techniczną, użyte jako pełne lub ażurowe deskowanie połaci, podkład koszy dachowych,
elementy okapu, naroży lub szczytu itp. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych
płyt budowlanych , jeżeli zezwalają na to prawnie wiążące normatywy. Szerokości desek
nie powinny być większe niż 18 cm.
5.6.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma
gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości
desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.

5.6.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.7. Wykonanie podbić i obić dachowych
5.7.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na
wrąb i przybite do rusztu z drewna przymocowanego wkrętami do podłoża.
5.7.2. Powierzchnia desek powinna być pokryta powłoką malarską lakierniczą.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-wymagania
ogólne.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w STWiOR.
8.2. Zasady odbioru robót
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji
z drewna
może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po
zakończeniu robot. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną.
Do odbioru robot powinny być przedłożone dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i
wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robot
zanikających, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych,
jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były
wykonywane przed odbiorem budynku.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
8.3. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczególnych fragmentów robot przez oddzielne brygady robotników
oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy
odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym
powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
zgodność wykonanych robot z dokumentacją techniczną, rodzaj i klasa użytego drewna
oraz wymiary elementów, prawidłowość wykonania złączy, sposób zabezpieczenia
drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w
dokumentacji.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
dokumentację techniczną obiektu i robot, protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia
(atesty) jakości użytych materiałów, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, zapisy w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robot, pisemne uzasadnienie odstępstw od
dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,
prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, prawidłowości oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, prawidłowości złączy
między elementami konstrukcji, dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń
od kierunku poziomego i pionowego.
8.5. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robot za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy
uznać albo całość robot albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robot za wykonane niewłaściwie 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 przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy i przedstawione do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli
zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robot o wielkość
ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR. Podstawę
płatności za wykonane roboty określa umowa. O ile w umowie nie zostanie określona inna
forma wynagrodzenia , obowiązującą formą jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na
podstawie oferty Wykonawcy.
9.2. Cena poszczególnych pozycji kosztorysowych dla ustalenia kwoty ryczałtowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny kwot ryczałtowych
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.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 301:2006 (U) Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji
nośnych.
Klasyfikacja i wymagania użytkowe
PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i
minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w
konstrukcjach
drewnianych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 07 POKRYCIE DACHOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Przedmiot i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania pokrycia
dachowego dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku
gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres robót objętych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie:
1.2.1.Ułożenie folii wstępnego krycia na krokwiach.
1.2.2.Ułożenie arkuszy blachy dachówkopodobnej i gąsiorów
1.2.3.Wykonanie obróbek blacharskich i montaż rynien i rur spustowych z PCV
1.2.4.Montaż wyłazu dachowego, ław i stopni kominiarskich.
1.3.Prace towarzyszące i tymczasowe
Są opisane w Specyfikacji Wymagania Ogólne
1.4. Nazwy i kody :
a/ Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4b/
Wykończeniowe roboty budowlane – kod 45.400000,
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST 04 są zgodne z odpowiednimi normami,
również wymienionymi w p.9 niniejszej SST.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
-certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
-certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
-atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia
cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
2.1. Materiały podstawowe
1. Blacha dachówkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm
z powłoką plastizolową w kolorze terakota. Powłoka ochronna grubości minimum 200
mikronów matowa. Profilowanie o wysokości od 40 – 60mm, wzór tłoczenia
przypominający dachówkę esówkę lub karpiówkę.

Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m, długość arkuszy = długości połaci dachowej tj.
minimum 652cm – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu.
Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 15 lat.
2.Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówkopodobna j.w.
3.Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z PCV w kolorze
brązowym.
4.Ławy kominiarskie i stopnice metalowe, zalecane przez producenta zastosowanej
blachodachówki,
5.Wyłaz dachowy o wymiarach minimalnych w świetle otworu 45 x 75cm z
szybą hartowaną z kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych.
6.Paroizolacja – folia polietylenowa LDPE, opór dyfuzyjny pary wodnej
min.850m2xhxhPa/g,
wodochłonność max.1,0%,
wyrób
trudnozapalny
B2,
nierozprzestrzeniający ognia.
7.Folia wstępnego krycia –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na
rozerwanie
wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm.Paroprzepuszczalność
min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02, odporność na promienie
UV= 6 miesięcy, klasa pożarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.
2.2. Materiały pomocnicze :
-Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta
zastosowanej blachodachówki,
-Spoiwo cynowo – ołowiowe,
-kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki,
-elementy do montażu rynny i rur spustowych,
-inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia
dostawców lub producentów.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.
4. TRANSPORT
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Roboty przygotowawcze
1.UłoŜenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folię (wysokoparoprzepuszczalną) można przełożyć
przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta folii
zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i
kominach. Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne
skropliny spływały do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i lód nie
zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna być przyklejona do pasa
nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.
2.Nabicie kontrałat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm.
3.Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta
blachodachówki. 4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby
dachowej. Należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe.
5.2. Montaż blach dachówkowych
1.Montażpasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem
rynny 3 mm/mb. Montaż rynien z PCV o średnicy 150mm.
2.Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm.
3.Montaż blach – kierunek montażu jest dowolny, jednak jeżeli arkusz ma rowek
kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do prawej.
Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i
sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza następnego
należy przymocować arkusz poprzedni.
Blachy mocować do łat wkrętami samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM
odporną na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć
wkrętami samowiercącymi 4,8 x 20mm z uszczelką .
Wkręty na łatach należy umieszczać w najniższym miejscu fali dachówki, a do wkręcania
stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości blach wykonać
na górze fali. Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości obróbek , szacunkowo
wynosi 6-7 szt. na 1m2 połaci.
Arkusze blach należy przymocować na każdej fali w miejscach : - przy okapie,
- przy kalenicy, - przy zakładzie wzdłużnym, - przy krawędziach bocznych dachu .
W miejscach kominów i okien dachowych arkusze blachy powinny być dłuższe co
najmniej o wielkość jednego przetłoczenia.
Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę
albo docięcie blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na
blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała
bezpośrednio do blachy.
4.Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki.
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w
spoinę muru komina.
Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z
górną powierzchnią blachy dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna
zachodzić 15cm w dół ściany i mieć kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej
mocować wkrętami krótkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze –
zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie
blachy dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki
PU stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór
wentylacyjny szerokości 1cm.
5.Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK naciąć i
wywinąć na połać dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokości umożliwiającej poprawne uszczelnienie w płaszczyźnie blachodachówki.
Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na zszywki folię FWK. Do wyłazu
przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem.
W blasze pokrycia dachowego wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem :
blacha musi podchodzić pod obróbkę wokół wyłazu i być przymocowana do łaty poniżej
wyłazu oraz uszczelniona silikonem dachowym.
6.Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w
projekcie budowlanym stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów.
Maksymalny rozstaw wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90cm.
7.Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe –
minimum trzy szt. na długości każdej rury spustowej.
UWAGA :
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż -5 C. Po blasze można
chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. Należy
przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić.
Na dachu nie wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu
arkuszy.
8. Nad wejściami do budynku na istniejącej konstrukcji stalowej ułożyć nową
blachodachówkę i na wszystkich krawędziach zamocować opierzenie z blachy
powlekanej.
0

6. Kontrola jakości
6.1.Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów,
sprzętu i środków transportu podano w wymaganiach ST-00 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie.
6.2.Ocena jakości powinna obejmować :
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,
-sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
-dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2 ,
-dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb ,
8.ODBIÓR ROBÓT
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz :
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1:
Stal.
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie nadzór prac malarskich.
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót BudowlanoMontażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 08 IZOLACJE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania izolacji dla
inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży
przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem izolacji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny
poliestrowej, o gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4,5mm, dopuszczona do
mocowania mechanicznego.
Środek do gruntowania podłoży pod papę termozgrzewalną
Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm
Taśma do folii.
Płyty z wełny mineralnej twardej, współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040
W/mK, klasa reakcji na ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501), gr.10cm, gęstość
130kg/m3
Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek
3. TRANSPORT
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
4. WYKONYWANIE ROBÓT
4.1. Izolacje z papy termozgrzewalnej
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy.
Nierówności wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować. Izolacje z
papy termozgrzewalnej należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5ºC. Wilgotność
podłoża powinna być mniejsza niż 6%.
4.2. Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe

Folia PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie
pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.
Łączenie zakładów: stosować taśmę dwustronnie klejącą lub zgrzewanie.
4.3. Izolacje posadzek ze styropianu
Izolacje posadzek na gruncie - ze styropianu EPS 200 – 036 układanego na sucho gr 4
cm
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Izolacja z papy termozgrzewalnej
Sprawdzeniu podlega:
- powierzchnia izolacji,
- sposób wykonania połączeń arkuszy papy
Wykonana izolacja powinna gładka, równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna
przylegać do podłoża na całej powierzchni, na stykach papa powinna być sklejona na
szerokości styków.
Papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe.
5.2. Izolacja z folii pe
Sprawdzeniu podlega:
- powierzchnia folii,
- styki i połączenia.
- powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć.
5.3. Izolacje z wełny mineralnej i ze styropianu
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:
- wygląd płaszczyzny,
- dokładność wykonania,
- zgodność zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną i SIWZ
- grubość warstwy.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Do obmiaru robót należy używać jednostek podanych w przedmiarze. Sposób
dokonania obmiarów wg przywołanych w przedmiarze katalogów nakładów rzeczowych.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i
wymaganiami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem
wymagań pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Zasady rozliczenia i płatności
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje czynności opisane w katalogach
nakładów rzeczowych wskazanych w przedmiarze robót.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.
PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć
dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody.
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 09 STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany stolarki
okiennej oraz drzwiowej dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz
budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót wymiany stolarki
okiennej oraz drzwiowej w zakresie:
- wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
- wykucie z muru podokienników
- montaż stolarki okiennej z PCV
- montaż podokienników wewnętrznych z PCV
- montaż drzwi wejściowych
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
przepisami i normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z instrukcja
montażu producenta ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robot montażu stolarki okiennej i drzwiowej – wg
zestawienia stolarki.
3. SPRZĘT
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu
mechanicznego odpowiadającego wymaganiom bhp.
4. TRANSPORT
Stolarka okienna i drzwiowa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem z zachowaniem obowiązujących
przepisów bhp i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej uwzględniający
wszystkie warunki , w jakich będą wykonywane roboty.
Roboty montażowe stolarki :
- sprawdzenie ościeżnicy pod kątem możliwości prawidłowego osadzenia i uszczelnienia,
- sprawdzenie dokładności wymiarowej otworów
- wstawienie stolarki w otwory na podkładkach lub listwach

- osadzić w sposób trwały elementy kotwiące,
- sprawdzenie ustawienia stolarki pod kątem pionu i poziomu oraz przekątnej
- uszczelnić styk ościeża z ościeżnicą pianka montażową,
- zamontować podokienniki,
- sprawdzić działanie skrzydeł oraz ewentualnie wyregulować
Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcja montażu, z
przedmiarem robót, opisem, instrukcjami technicznymi producentów, obowiązującymi
przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robót szczególnie
powinno być ocenianie:
- rozmieszczenie punktów mocowania stolarki z godnie z instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki okiennej i drzwiowej,
- zgodność wymiarów stolarki,
- jakość materiałów , z których została wykonana stolarka,
- prawidłowość wykonania stolarki z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
wymaganych projektem,
- sprawdzić działanie skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć,
- sprawdzić oszklenie pod względem wymogów przenikalności ciepła i uszkodzeń
mechanicznych,
- zgodność wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów.
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2.
Ilość jednostek obmiarowych stanowią przedmiary kosztorysu inwestorskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania przy odbiorze:
- zgodność z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją , ST i poleceniami Inspektora nadzoru
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:
- wszystkie roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3.
- wykonanie badań i pomiarów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań,
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport Instrukcje
techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych. Wydanie ITB.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 10 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania nawierzchni z
bet. kostki brukowej dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz
budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej.
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz
długością nie większą niż 1,0 m.
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające oraz
odprowadzające wodę
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca
określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu
w wodzie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

kostki

brukowej

w

Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe oraz
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do
samochodowego,
 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

ruchu

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości ± 3 mm,
 na szerokości ± 3 mm,
 na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy oraz brązowy.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B06250 i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,



obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.

Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie niższej niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli
powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać
do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni (otaczarni) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 układarek do układania mieszanek,
 skrapiarek,





walców lekkich i średnich,
szczotek mechanicznych,
samochodów samowyładowczych z przykryciem

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować
obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawężniki betonowe zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz
oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezależnie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek ułożonych w nawierzchni).
6.2. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
± 5 cm.

Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny
przekraczać ± 1,0 cm.
6.4. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie
poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu
obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
 PN-B-06250 Beton zwykły.
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.





BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łata.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 11 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji
centralnego ogrzewania dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz
budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

i

1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie
następujących robót:
- Montaż urządzeń kotłowni gazowej,
- Demontaż istniejącej instalacji i grzejników.
- Utylizacja zdemontowanych materiałów.
- Wykonanie przebić w przegrodach budynku.
- Szpachlowanie, malowanie ścian po demontażu starych grzejników.
- Montaż instalacji c.o.
- Montaż grzejników wraz z armaturą.
- Wykonanie zasilania z węzła cieplnego.
- Wpięcie instalacji c.o. do węzła cieplnego.
- Płukanie instalacji c.o.
- Wykonanie próby szczelności instalacji c.o.
- Izolacja przewodów poziomych instalacji c.o.
- Regulacja instalacji c.o.,
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i przepisami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru

2. MATERIAŁY
UWAGA :
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W
PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU
WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH
ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:
- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
UZYSKANIU
AKCEPTACJI
PROJEKTANTA
I
INSPEKTORA
NADZORU
INWESTORSKIEGO
Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu
elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres i kolejność wykonania robót
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności :
- Demontaż istniejącej instalacji c.o.
- montaż urządzeń kotłowni gazowej,
- przygotowanie przebić dla instalacji centralnego ogrzewania
- układanie instalacji centralnego ogrzewania
- montaż grzejników
- montaż zaworów grzejnikowych
- montaż zaworów odpowietrzających
- wpięcie projektowanej instalacji do rozdzielaczy c.o.
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami
producentów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami
ST. W szczególności obejmują:
– badanie dostaw materiałów
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
– ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i norm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”. Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru
faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robót wykonanych wg projektu i ST, z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne”.
8.1 Odbiór instalacji c.o.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
których wykonano instalację,
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną
jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót (ofercie).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
• PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
• PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
• PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
• PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
• PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności
• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła
przez - przenikanie. Metoda obliczania
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań
• wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości
wody
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych – zeszyt 6_

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji
elektrycznych dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku
gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad
wykonywania i odbioru robót związanych z:
- wymianą kabli i przewodów elektrycznych,
- wymianą punktów świetlnych, gniazd, przełączników, osprzętu, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla
obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża,
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.4.

Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne"
1.4.1 Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego .
1.4.2. Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.

1.4.3. Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej,
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
1.4.4. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych,
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów
równoległych przewodów itp.
1.4.5. Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
1.4.6. Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia
obudowa.
1.4.7 Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera/
Kierownika projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S-00.00
„Wymagania ogólne".
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
2. MATERIAŁY

UWAGA:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),
- uzyskanie akceptacji projektanta.

Przyjęte materiały w projekcie instalacji elektrycznych:
- tablica główna TG-1,
- przewód PE,
- przewód N,
- obudowy tablic rozdzielczych ,
- przewody 4xLgY10(lub6) mm2+LgYżo16mm2,
- rury ochronne RL47mm,
- trójdzielne korytka kablowe,
- instalacja ekwipotencjalizacyjna oraz uziemiająca np. fimy Galmar,
- oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w baterię akumulatorów
(oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne),
- przewody YDYp 3x1,5mm2 z izolacją 750V (instalacja oświetleniowa),
- przewody YDYp 5x1,5mm2 (instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego)
- gniazda wtykczkowe hermetyczne 2P+Z-16 p/t,
- przewody YDYp 3x2,5mm2 z izolacją 750V (instalacja gniazd wyczkowych),

2.1.

Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent
lub jego upoważniony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według
określonego systemu oceny zgodności,
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową
Komisję Elektrotechniczną (IEC)
i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną
dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.

Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie
„B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i
oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno
być suche zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2.

Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt
montażowy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1.
4.2.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

Transport materiałów do montażu instalacji elektrycznej
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków,
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania
w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót,
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inżyniera/ Kierownika projektu.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych Zakres prac obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych.
Należy wykonać sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych, składające
się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do
kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych
materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i
odbiorników energii elektrycznej,
6.3. Badania odbiorcze
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w
PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.1. Pomiar rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20
MW. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1 . Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym
w dokumentacji i tak:
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt, kpl., m,
dla kabli i przewodów: m,
dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
dla opraw oświetleniowych, szt., kpl.,
dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

8.2.

Odbiór techniczny-częściowy instalacji elektrycznej
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac
8.3.

Odbiór techniczny końcowy instalacji elektrycznej
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem
użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz Parametry badań oraz sposób
przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-6:2008 i PN-E04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE:
- wygrodzenie terenu
- odpowiednie oznakowanie terenu
- zabezpieczenie terenu na czas robót
- wykonanie prac porządkowych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-S-00.00
„Wymagania ogólne"
9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
• PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot wymagania podstawowe.
• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.
• PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
• 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 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
Postanowienia ogólne. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. środków
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
• PN-HD 60364-5-52 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
• 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-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
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montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i
instalacje oświetleniowe. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczeństwa.
PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki.
PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych.
PN-EN 60898: 1: 2003 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN
60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do
użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i
przewody pośredniczące. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny.
Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1.2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

• PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i
podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
• PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych.
• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych (Zmiana Az1).
• PN-E-93207:1998Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm .
Wymagania i badania.
• PN-E-93207:1998//te1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm .
Wymagania i badania (Zmiana Az1). PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny.
Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze
• 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
• PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw.
Ustawy
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).Rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
• Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 13 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji ciepłej
wody użytkowej dla inwestycji związanej z remontem budynku socjalnego oraz budynku
gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37 na działce nr 957/1.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST (specyfikacji technicznej) dotyczą zasad
wykonywania i odbioru robót związanych z:.
- montaż i układanie zgrzewanych rur polipropylenowych w bruzdach
- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd.
- wywóz materiałów z rozbiórki.
- montaż nowej instalacji.
- wykonanie izolacji instalacji.
- montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej
-wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających
prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej
- zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i
zewnętrznych budynku,
- uruchomienie układu i regulacja
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalację technologiczną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, oddzielony
zaworami od źródła ciepła
1.4.2. Woda instalacyjna.
Woda, napełniająca instalację wodną.
1.4.3. Źródło ciepła.
Źródłem cieplej wody będą projektowane podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
zainstalowane w pomieszczeniu węzła cieplnego. Podgrzewacze pojemnościowe będą wodą
grzejną z projektowanego węzła cieplnego oraz z projektowanych kolektorów słonecznych.

1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, prób
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji.
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego (przy braku jego krążenia) w najniższym
punkcie instalacji.
1.4.6. Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.
1.4.7. Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w
temperaturze odniesienia równej 20°C
1.4.8. Ciśnienie robocze urządzenia.
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji
(to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.
1.4.9. Temperatura robocza, trob (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona
w żadnym jej punkcie.
1.4.10. Średnica nominalna (DN lub dn)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy
rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej)
wyrażonej w milimetrach.
1.4.11. Nominalna grubość ścianki rury (dn)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu .
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S-00 00 „Wymagania ogólne"
Montaż elementów instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji
należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamówienia.

2. MATERIAŁY

UWAGA :
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o różne produkty (wyroby) pod
warunkiem:
-spełniania tych samych właściwości technicznych,
-przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane),
-dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty,
- uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
-przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi,
-zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane
inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu wyrobów budowlanych, oraz udostępniać
je przedstawicielom uprawnionych organów, a po zakończeniu procesu budowy, przekazać
inwestorowi.
2.2.

Przewody
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych z polipropylenu.
2.3. Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę
wypływową .
2.4.

Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej.
2.5.

Pozostałe materiały
Pozostałe materiały zgodne z zestawieniem w projekcie przy uwzględnieniu uwagi w
pkt.2. specyfikacji.
3.
3.1.

3.2.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00„Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt
montażowy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i

dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.

Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu
poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz
ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych
0kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne
warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające
części rur.
4.3.

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.

Montaż urządzeń, wykonanie instalacji
Zakres prac obejmuje:
- roboty budowlane poinstalacyjne.
- przekucia otworów w ścianach.
- kucie i murowanie bruzd
- montaż nowej instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji.
- przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach ściennych.
- prowadzenie przewodów - prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak
przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury nie mniejsza niż
30mm. Zakrycie przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.
- przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej
niż 0,1m od rurociągów cieplnych.
- tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej.
- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co
najmniej 1cm przy przejściu przez strop.
- przestrzeń między rurą przewodu a tuleja ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej
wzdłużne przemieszczanie się.
- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak
instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji.
- armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających
wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe.
- wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia
przyborów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.
- montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej
- podpięcie do istniejącego źródła ciepła
- wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających
prawidłowe
działanie armatury zabezpieczającej
- zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych
- uruchomienie układu i regulacja
- doprowadzenie ścian i podłóg do stanu sprzed prac montażowych

-

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji technologicznych.
- prowadzenie przewodów odbywa się w bruzdach w istniejących przegrodach na wysokości
10-30 cm ponad posadzką,
- przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji, dopuszcza się
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem,
- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych mniejszych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z
wymagań dla materiału z którego wykonane są rury,
- przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej,
- nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń
cieplnych,
- przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle,
- przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło l cm na kondygnację,
- przewody pionu należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8cm
(±0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40, odległość między przewodami
pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych
przewodów,
- przewód zasilający pionu powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej
(dla patrzącego na ścianę),
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego),
5.4. Montaż armatury.
- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w
której jest zainstalowana,
- przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji,
- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,
- armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć,
zgodnie z projektem technicznym,
- armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę
do takich punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe,

w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z
lewej strony.
- armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz na
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia
opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu i lokalizowana w miejscach
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.
-

5.5. Izolacja cieplna.
- nie dopuszcza się niestosowanie izolacji cieplnej przewodów i armatury,
- wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokółem odbioru,
- materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji
- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie
uszkodzone, sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,
- powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna 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,
- zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
- izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się
ognia.
5.6. Oznaczanie.
- przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami
oznaczania wg PN-7-/N- 01270, znaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i
urządzeniach zlokalizowanych:
A. na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,
B. w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,
- oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i
obsługą tych elementów instalacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.

Sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji w budynku polega na:

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia
wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie wymagań
określonych w rozporządzeniu [2]

-

6.3.

Badania odbiorcze.

6.3.1. Zakres badań odbiorczych.
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji.
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy
Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze
szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody
wodociągowej.
6.3.2. Badania odbiorcze szczelności instalacji technologicznej.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelności:
- badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,
- jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji,
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach
odbiorów częściowych,
- badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, podczas odbiorów częściowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności
sprężonym powietrzem,
- podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia
ponad wartość ciśnienia próbnego,
- podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,
6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczelności woda zimną:
- przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) podlegająca
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą, czynność tę należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być
przemarznięty, podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte,
- przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie
ich zawory stopowe, do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych, zaleca się połączenie, z
elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji, dopiero po

skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny
odpowietrznik,
- bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody
stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne
wymagają wprowadzenia go do instalacji.
- należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury
zabezpieczające, jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji,
- po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności,
- instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:
A. zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na
elementy instalacji,
B. nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutków korozji,
6.3.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną:
- do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy,
- podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
A. 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
B. 0,2 bar przy zakresie wyższym,
- badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków
wody lub roszenia,
- po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w
najniższym punkcie instalacji,
- po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, w protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji,
która była objęta badaniem szczelności,
6.3.2.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem:
- badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie
zawierającym oleju,
- wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno
przekraczać 3 bar,

podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150mm) o kresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1
bar,
- sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być
wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%,
- podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym
możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego),
- w przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego,
- warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji,
- po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokóle należy jednoznacznie
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności, jeżeli wynik
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja ogrzewania
powinna być przedstawiona do ponownych badań.
-

6.4.

Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji technologicznej.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),
- podłączyć naczynie wzbiorcze,
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: w przypadku instalacji z naczyniem
wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym,
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.
6.5.

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
instalacji. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni
zewnętrznych instalacji
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one
na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny
izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić
termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.6.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji technologicznej.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z
armaturą automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do
odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania
instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania
instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
6.7.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej polega na sprawdzeniu czy
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w
sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.8. Badania
odbiorcze
zabezpieczenia
instalacji
technologicznej
przed
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B02419, po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki
badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
6.9.

Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji.

6.9.1. Prowadzenie badania.
- badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:
A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno.
B. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,
C. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,
- badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych,
- podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów,
wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć, wynik badania uważa się za
pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń,
- w celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności
na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji.
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki płynu solarnego w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego
pojemności,

zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji płynem
solarnym w funkcji ciśnienia i średniej temperatury płynu w instalacji,
- po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań,
jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja
powinna być przedstawiona do ponownych badań,
-

6.10. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji
technologicznej. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę
instalacji technologicznej
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151 czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację, nie przekracza wartości
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
6.11. Badania armatury przy odbiorze instalacji.
6.11.1. Badania armatury odcinającej:
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem
technicznym,
- szczelność połączeń armatury,
- poprawność i szczelność montażu armatury,
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być
przedstawiona do ponownych badań.
6.11.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową:
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji,
obejmują sprawdzenie:
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z
projektem technicznym,
- szczelność połączeń armatury,
- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji,
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być
przedstawiona do ponownych badań,
6.12. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji technologicznej.
Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o
projekt techniczny instalacji. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów
należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić
termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest :
- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
- armatura i urządzenia w kompletach.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji technologicznej.
- odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, dotyczy on na przykład:
przewodów ułożonych i zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane,
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego
(technicznego).
- odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji,
- w ramach odbioru częściowego należy:
A. sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonany zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian w tym projekcie,
B. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze,
- po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych, w protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były
objęte odbiorem częściowym, do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań
odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji technologicznej.
- instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
A. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

B. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
C. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
D. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika (temperatura
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),
E. zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,
F. przeszkolono wydelegowany przez zamawiającego personel do obsługi zamontowanych
urządzeń
- w ramach odbioru końcowego należy:
A. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
B. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
C. sprawdzić protokóły odbiorów między operacyjnych,
D. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
E. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
F. sprawdzić odbycie przez wydelegowany personel szkolenia w zakresie obsługi
zamontowanych urządzeń
G. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,
- odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia,
- protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych, w
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić
ponowny odbiór instalacji, w ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją
lub innymi przyczynami.
8.4.

Szczegółowa zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej.
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej powinien zawierać:
- plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną
instalacją,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,
- projekt techniczny powykonawczy instalacji technologicznej, to znaczy projekt, którego
realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu
zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: konieczne schematy,
rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),
- obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy
armatury i innych urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być dostarczone w formie
pisemnej i elektronicznej z niezbędnymi wydrukami,
- kompletną dokumentację techniczną dla urządzeń podlegających UDT,

oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji technologicznej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
i obowiązującymi normami,
- instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,
- na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub
dystrybutora,
- dziennik budowy i obmiar robót powykonawczy,
- wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań.
-

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00
„Wymagania ogólne"
9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych konstrukcji może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
• Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
• Dz.U.02.75.690. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
• Dz.U.99.74.836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych
• Dz.U.04.249.2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania
• Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego
• Dz.U.03 120.1133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
• Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności
• Dz.U.03.79 714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2
kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
• Dz.U.04.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
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sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Dz.U.00.26 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
marca2000r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
Dz.U.00.40.470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.02.120.1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w
sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi
technicznemu
Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
Dz.U.03.107.1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Dz.U.04.7.59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i
magazynowaniu karbidu
Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym
PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na
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gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo, stałe. Wymagania
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych Wymagania
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania
PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o
gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń
kubaturze do 600 m3
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3
PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania
PN-M-69014:1975 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i
niskostopowych
PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych
dla przesyłanych czynników
PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach
ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
• ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
• ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec
1999 r.
• WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST - 14 INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji
kanalizacyjnej dla inwestycji związanej z rozbudową, przebudową, nadbudową oraz zmianą
sposobu użytkowania istniejącego budynku Elpotermu sp. z o.o. na budynek Środowiskowego
Domu Samopomocy wraz z budową zjazdu z łącznika ulicy Kościuszki i Madalińskiego oraz
przebudową sieci.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż poziomów kanalizacyjnych,
- montaż pompy,
- montaż studzienki kanalizacyjnej,
- montaż kratek ściekowych.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
specyfikacji ST Wymagania ogólne .
2.2. Przewody
Instalacja odprowadzenia ścieków będzie wykonana z rur, kształtek PVC oraz PVC HT
Wavin, łączonych na uszczelki gumowe, przystosowanych do prowadzenia ścieków o
podwyższonej temperaturze. Poziomy należy układać pod posadzkami ze spadkiem 2-3% w
kierunku studni schładzającej oraz włączenia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w
budynku.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne .
4.2. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST Wymagania ogólne .
5.2. Montaż rurociągów i syfonów
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie- rury z tworzywa. Przed układaniem
przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, Przed każdym klimatyzatorem należy
zamontować syfon.
Odprowadzenie z klimatyzatorów wyprowadzić nad istniejącą kratkę ściekową..
5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór robót
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
• PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
• PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
• PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy
• odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Inne dokumenty
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
• 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 ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych
• PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).
• PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze
• BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

