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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.1.0. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu
terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni
stolarskiej, gabinetu dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy
ul. Szubińskiej 87d w Białych Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiający: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej 86-005 Białe Błota
ul. Betonowa 1a woj. kujawsko - pomorskie
Wykonawca: wyłoniony na podstawie postępowania w trybie ustawy „Prawo
Zamówień Publicznych”.
1.2.1.

Zarządzający realizacją umowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1a.

1.2.2.

Przyszły uŜytkownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1a.

1.2.3.

Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.0.

1.2.4.

Określenia i nazewnictwo
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.0. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie II etapu robót związanych z rozbudową budynku
warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni
stolarskiej, gabinetu dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul.
Szubińskiej 87d w Białych Błotach w województwie kujawsko – pomorskim i
obejmujących:
Roboty rozbiórkowe
• Wykucie z muru, podokienników stalowych,
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych,
• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
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• Wywóz samochodami samowyładowczymi na na odległość do 16 km gruzu
budowlanego,
• Utylizacja gruzu.
Roboty murowe
• Zamurowanie otworów okiennych pomiędzy pomieszczeniem pielęgniarki a
kuchnią,
• UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19,
• Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych,
• Obmurowanie kanałów wentylacyjnych,
• Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych oraz z kształtek szklanych,
• Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych.
Stropodach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MontaŜ płyt Ŝelbetowych stropowych,
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,
Gzymsy Ŝelbetowe,
Podmurówka pod otwór świetlika dachowego,
Ogniomury z cegieł budowlanych,
Pas nad gzymsowy z cegieł budowlanych,
Obmurowanie kanałów wentylacyjnych powyŜej stropu na przyziemiem
cegłami,
Tynki zwykłe kategorii III kanałów wentylacyjnych i murów ogniowych,
Nakrywa kominów,
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej zbrojonej
dachowej,
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,
Izolacja z materiałów sypkich – keramzyt,
Gładź cementowa zatarte na ostro,
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z wywinięciem, papą na
lepiku na gorąco,
Pokrycie dachów papą zgrzewalną,
Obróbka z blachy ocynkowanej świetlika,
RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej,
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,
Rury spustowe z blachy ocynkowanej,
Świetlik z profili aluminiowych z podstawą z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo wypełniony płytą poliwęglanową komorową.

Tynki i okładziny wewnętrzne
• Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach,
ościeŜach i stropach,
• Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne,
• Gładź gipsowa na ścianach i sufitach,
• Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - wentylator ścienny
osiowy
• Licowanie ścian płytkami na klej.
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Stolarka okienna i drzwiowa
• Obsadzenie stolarki okiennej z PCV - witryny okienne, okna podawcze z ladą,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
• Osadzenie podokienników wewnętrznych z PCV,
• Osadzenie drzwi zewnętrznych,
• Osadzenie drzwi wewnętrznych.
Roboty malarskie
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na ścianach oraz zmycie starej farby z powierzchni sufitów,
• Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów,
• Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - ściany
• Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych
• Malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych.
Elewacja
• Daszek fasadowy konstrukcji aluminiowej wypełniony poliwęglanem
komorowym,
• Fluatowanie powierzchni zewnętrznych kanałów wentylacyjnych, murów
ogniowych,
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi,
• Ochrona naroŜników kątownikiem aluminiowym z siatką,
• Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,
• Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z blachy powlekanej,
• Malowanie zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania kanałów
wentylacyjnych i murów ogniowych,
• Malowanie zewnętrznych powierzchni betonowych emulsją asfaltową nakrywy kominów,
• Wykonanie podestu drzwiowego betonowego z wyprofilowaniem miejsca na
wycieraczkę do obuwia i odwodnieniem jej oraz podjazdu dla
niepełnosprawnych,
• Wycieraczki do obuwia typowe,
• Posadzki
wielobarwne
z
płytek
kamionkowych
podjazdu
dla
niepełnosprawnych,
• Balustrady z pochwytem podjazdu dla niepełnosprawnych
• Wykonanie opaski betonowej przy budynku.
Instalacje wod-kan i c.w.
•
•
•
•
•

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,
MontaŜ - Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym,
MontaŜ - Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych,
MontaŜ - Postument porcelanowy do umywalek,
MontaŜ - Zlewozmywak 2-komorowy z płytą ociekową ze stali nierdzewnej na
szafce,
• MontaŜ - Bateria umywalkowa stojąca, bateria zlewozmywakowa stojąca,
mieszacz natryskowy,
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• MontaŜ - Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt dla
niepełnosprawnych,
• MontaŜ - Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego,
• MontaŜ - Akcesoria łazienkowe dla niepełnosprawnych,
• MontaŜ - Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych,
• MontaŜ - Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych,
• Wstawienie trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego,
• MontaŜ - Wodomierz skrzydełkowy,
• MontaŜ - Zawór zwrotny antyskaŜeniowy,
• MontaŜ - Rurociągi z PCW,
• Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi,
• MontaŜ urządzenia do podgrzewania wody - VIH CR 200 Vailland,
• MontaŜ reduktora ciśnienia wody,
• MontaŜ pompy cyrkulacyjnej do C.W.U UP 15-14B Grundfos,
• MontaŜ - Zawory hydrantowe.
Instalacje c.o.
• MontaŜ - rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych
wraz z rurami przyłącznymi di grzejników,
• MontaŜ - zawory do regulacji c.o. i odcinające powrotne,
• MontaŜ - grzejniki stalowy typu PURMO.
Instalacje wentylacji
• MontaŜ - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro),
• MontaŜ - Wentylatory kanałowe o przekroju kołowym AXC 200B,
• MontaŜ - Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza.
1.4.0.
1.4.1.

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia
stanowiąca podstawę do realizacji robót
Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji
•
•

•
•
•

i

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze zmianą w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156),
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177)
ze zmianami,
Polskie Normy,
Normy Europejskie.

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją
techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, projektem
technicznym, sztuką budowlaną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według
otrzymanej specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego. Jest On zobowiązany
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do organizacji i zapewnienia w całości robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i
dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do
oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez
budowę, dokonania rozliczenia wykonanych robót, dostaw i przekazania obiektu
Inwestorowi do eksploatacji. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni
ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W
przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania
robót budowlanych z winy Wykonawcy.
2.0.0.
2.1.0.

Prowadzenie robót
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu wykonawczego oraz poleceniami
Zarządzającego realizacją umowy.
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.2.0.
2.2.1.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje się na działce 154/13 przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko – pomorskim.

2.2.2.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas
umowy. Wykonawca za zuŜyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym.

2.2.3.

Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich
elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją
umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

2.2.4.

Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak
rurociągi, kable, etc.
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, Ŝeby te
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował
przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla
jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.
2.2.5.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie
podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.

2.2.6.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania
zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Materiały łatwopalne będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru,
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z pracowników.
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promienie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będą
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i
mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska.
W trakcie robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.2.7. Program zapewniania jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.
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3.0.0.

Zarządzający realizacją umowy
Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają
moc poleceń Zamawiającego.

4.0.0. Materiały i urządzenia
4.1.0. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych
szczegółowych specyfikacjach technicznych i projektem wykonawczym. Na Ŝądanie
zarządzającego umową, przynajmniej na tydzień przed uŜyciem materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z
danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla
kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca.
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
4.2.0. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczone na
budowę materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest
upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
•

w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub
urządzeń,

•

zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia
przeznaczone dla realizacji robót.
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4.3.0.

Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę
badań jakości materiałów zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację mogą być badane
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4.0.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy
Materiały uznane przez zamawiającego za nie zgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i projektem wykonawczym muszą być niezwłocznie
usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zamawiający pozwoli wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez
zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie wykonany na
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5.0.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zamawiającego, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.0.0.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z terminami umownymi. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
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wykonawca dostarczy zamawiającemu umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe
specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez
zamawiającego. Nie moŜe być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6.0.0. Transport
Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne.
Dostawa materiałów odbywać się będzie z drogi wewnętrznej uŜytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać
na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0.0.
7.1.0.

Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

8.0.0.

Obmiary robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla
umów ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót
dodatkowych, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moŜe to mieć jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robót z winy którejkolwiek stron.

8.1.0.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem,
Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii
osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub
kilogramach.

8.2.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania
obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania
robót.
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9.0.0. Odbiory robót i podstawy płatności
9.1.0. Rodzaj odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez
inspektora:
•
•
•
•
9.1.1.

odbiorowi robót zanikających,
odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na
przykład element, część robót,
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

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 nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części
robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty
zgłoszenia.

9.1.2.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza
Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

9.1.3.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie
do Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor
nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi
nie później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 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 nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

9.1.4.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.1.5.

Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru końcowego
wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
•

Obmiar robót (jeŜeli zaistniała konieczność jego sporządzenia)
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•
•
•
•

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
Wykaz przekazywanych kluczy
Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie
Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez inwestora

wymagane

Prawem

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 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.
9.1.6.

Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie kosztorysu ofertowego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwości Ŝądania dodatkowej zapłaty za
wykonane roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
•
•
•
•

•

robociznę
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzętu na budowę i z powrotem, montaŜ i demontaŜ 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 VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony
przez inspektora nadzoru, protokół bezusterkowy wykonania i odbioru robót.
10.0.0. Przepisy związane
10.1.0. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i
normatywami.
W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i
przepisów, lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego
umową (przed rozpoczęciem prac)
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i
stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji
technicznej.
10.2.0. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
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NajwaŜniejsze z nich to:
•

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)

•

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r
Nr 19
poz. 177) ze zmianami,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003
r.) z późniejszymi zmianami
Ustawa o ochronie poŜarowej (Dz. U. z dnia 12 września 2002 r. Nr
147 poz. 1229) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze zmianą w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156),
rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r.) z późniejszymi
zmianami
Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. Nr 22 poz.
209 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. (Dz. U. z 10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 717) wraz z
późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92 poz. 881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 18 marca 2003r)

•

•
•

•

•
•
•
•

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie
w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w
odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów zarządzającego realizacją umowy
w i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
(SST 01-10)

Rozbudowa warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych DĄB
– II etap
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 87d

CPV– 45100000-8, 45262500-6, 45262522-6, 45223820-0, 45223500-1, 45223210-1,
45262500-6, 45262300-4, 45261000-4, 45410000-4, 45420000-7, 45442100-8,
45443000-4, 45332000-3, 45331000-6, 45331200-8

Bydgoszcz, październik 2009 r.
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SST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
przygotowawczych przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•

•

Wykucie z muru, podokienników stalowych
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 16 km, gruzu budowlanego
Utylizacja gruzu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
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2.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
3.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie.
4.0. Wykonanie robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe tak, aby nie naruszyć konstrukcji
istniejącego obiektu. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób
postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Gruz i inne elementy wywieźć w
miejsce do tego przeznaczone przez słuŜby miejskie i poddać utylizacji.
5.0. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania ST oraz normy i przepisy zawarte w „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych „ tom I część 1.
6.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
7.0. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. Sprawdzeniu podlega
jakość wykonania wyŜej wymienionych robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki
dodatnie, sprawdzenia wynik pozytywny to wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z
wymogami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy
uznać za niezgodne z wymogami i w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tom I rozdz. 1, 2.
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SST-02 – ROBOTY MUROWE
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych
przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zamurowanie otworów okiennych pomiędzy pomieszczeniem pielęgniarki a
kuchnią, zaprawa cementowo-wapienna, cegła budowlana pełna
UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych
Obmurowanie kanałów wentylacyjnych cegłami pełnymi, grubość 1/4cegły
Obmurowanie kanałów wentylacyjnych cegłami pełnymi, grubość 1/2cegły
Ścianki działowe, pełne, grubości ½ cegły, z cegieł budowlanych pełnych
Ścianki działowe, z kształtek szklanych
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - wentylator ścienny osiowy
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
NadproŜa prefabrykowane L-19
Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi3-4mm,
Pustaki szklane bezbarwne 200x200x80 mm
Blachowkręty
Gips budowlany szpachlowy
Taśma spoinowa
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych
Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grubości 12.5mm
Płyta z wełny mineralnej grub. 10 cm
Wentylator ścienny osiowy DOSPEL
Kratka wentylacyjna z Ŝaluzją 14x14 cm

3.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
4.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
Przewody wentylacyjne naleŜy wykonać z ceramicznych pustaków o wymiarach
190x190x240 mm z otworem wewnętrznym o średnicy 150 mm typ A. Pustaki
ceramiczne występują w dwóch rodzajach typ P –bez bocznego otworu , typ PO z
bocznym otworem do podłączenia kratki wentylacyjnej . Pustaki powinny spełniać
wymagania normy , mieć kształt prostopadłościenny , powierzchnie nie zwichrowane,
powinny wydawać czysty dźwięk przy uderzeniu młotkiem .Dopuszczalne odchyłki nie
powinny przekraczać ± 5 mm na długości i szerokości i ± 9 mm na wysokości .
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Do obmurowania przewodów ceramicznych uŜyć cegły pełnej. Przewody wentylacyjne
naleŜy wyposaŜyć w zaleŜności od pomieszczenia w kratki wentylacyjne 140x140 mm z
Ŝaluzją lub wentylator ścienny osiowy DOSPEL.
Przy wykonywaniu przewodów wentylacyjnych naleŜy dotrzymywać zasad
obowiązujących przy wykonywaniu robót murowych a ponadto:
•
•
•
•

naleŜy uŜywać materiałów o tej samej klasie
uzyskać gładkie powierzchnie przewodów
zachować pionowość przewodów
przestrzeń przewodów musi być pełna , bez Ŝadnych zanieczyszczeń

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozpocząć od wytyczenia ściany.
Następnie wykonać ruszt stalowy. Kształtowniki „U” naleŜy mocować są do podłogi i
stropu przy pomocy wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw
między elementami mocującymi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości
akustycznych przegrody, naleŜy pod profile „U” podłoŜyć taśmę głuszącą z tworzywa
spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” naleŜy wstawić
słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach
co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne
pokrycie ścianki wykonać się z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o
grub. 12,5 mm. Przykręcić jedną warstwę płyt, wypełnić wełną mineralną grub. 10 cm
i zamknąć ścianę poprzez przykręcenie kolejnej. Długości mocowanych płyt naleŜy
dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy
pomocy blachowkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem
szpachlowym. PołoŜenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza
je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami.
6.0. Kontrola jakości robót
Przy przewodach wentylacyjnych sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją
techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, prawidłowość
wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych prac, badanie
wszystkich elementów instalacji wentylacji w kaŜdym z pomieszczeń , do których
instalacja jest doprowadzona.
Po wykonaniu ścian działowych z płyt gipsowo – kartonowych sprawdzeniu podlega:
•
•

•

•

zgodność wykonania z dokumentacją wykonawczą
prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków – naleŜy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.
powierzchnia płyty – płyta GK musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu,
naroŜników i krawędzi, bez pęknięć, karton powinien być złączony z rdzeniem
gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania
się od rdzenia
spoinowanie i szpachlowanie – spoina winna licować się z powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony

7.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
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Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
8.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki. Ponadto naleŜy
wykonać pomiary kontrolne w celu uzyskania pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych działań określają
szczegółowe procedury pomiarów, których przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze
końcowym. Zwieńczeniem tych działań odbiorczych jest protokół końcowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje
gipsowe,
PN-92/B01302-Gips, anhydryt i wyroby gipsowe…,
PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych,
PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i
zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 12792 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.
PN-EN 13180 Wentylacja budynków. Siec przewodów. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczące przewodów giętkich.
PN-EN 13182 Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do
pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
PN-EN 13465 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia
przepływów powietrza w pomieszczeniach.
PN-EN 14134 Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości
działania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.
PN-ISO 6242-2 Budownictwo. WyraŜanie wymagań uŜytkownika. Wymagania
dotyczące czystości powietrza.
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SST-03 – STROPODACH
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych ze
stropodachem przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Płyty Ŝelbetowe, stropowe płaskie, grubość 24 cm, beton B-15 podawany
pompą
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych z betonu B-15 o szerokości do
30cm
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7mm
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe Ŝebrowane, Fi 8-14mm
Gzymsy Ŝelbetowe z betonu B-15 o wysięgu do 50cm
Podmurowanie pod otwór świetlika dachowego z cegły pełnej grub. 12 cm
Ogniomury, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowowapienna, cegła pełna
Pas nad gzymsowy z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa
cementowo-wapienna, cegła pełna
Obmurowanie kanałów wentylacyjnych powyŜej stropu na przyziemiem cegłami,
grubość 1/2cegły
Tynki zwykłe kategoriiIII kanałów wentylacyjnych i murów ogniowych
Nakrywy kominów z betonu B-15 o średniej grubości płyty 7cm
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej zbrojonej
dachowej - 2 warstwy
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1warstwa grub. 12 cm
Izolacja z materiałów sypkich - keramzyt
Posadzki cementowe, grub. 5 cm
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•
•
•
•
•
•
•
•

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z wywinięciem, papą na
lepiku na gorąco, 1warstwa
Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni ponad 100m2 -- papa
nawierzchniowa
Obróbka z blachy ocynkowanej świetlika w dachach krytych papą
RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25cm
RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12cm
Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm
Świetlik z profili aluminiowych z podstawą z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo wypełniony płytą poliwęglanową komorową grub. 10 mm z
elementami przewietrzającymi

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25mm
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38mm
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste – korowane
Gwoździe budowlane okrągłe gołe
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
Pręt stalowy okrągły gładki o średnicy 6 mm
Pręt stalowy Ŝebrowany skośnie o średnicy 12 mm
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm
Zaprawa wapienna M0.6 (m.4)
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Folia polietylenowa zbrojona dachowa
Płyta styropianowa samogasnąca FS 20 grub. 12 cm
Keramzyt - mieszanka jednofrakcyjna grub. 4-8mm
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
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•
•
•
•
•
•
•

Papa zgrzewalna polimerowo – asfaltowa wierzchniego krycia Polbit WF
Gaz propanowo-butanowy płynny
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55mm
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o średnicy 120mm
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane o średnicy 100 mm
Świetlik z profili aluminiowych z podstawą z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo, wypełniony płytą poliwęglanową komorową grub. 10 mm z
elementami przewietrzającymi

3.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
4.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do
wykonania elementów wchodzących w skład robót wyŜej opisanych moŜna przewozić
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy prowadzić
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Beton powinien być
dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uŜyciu samochodów-betoniarek. UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz
opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwórcy betonu i zamawiającego.
5.0. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwić łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz
wielokrotność ich uŜycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej
strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek
przy obciąŜeniu całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i
czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach
szalunków nie moŜe być większy niŜ 2 mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
•
•

na odcinku 20 cm - 2 mm
na odcinku 200 cm - 5 mm
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Wykonanie deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów
formowanego elementu konstrukcji. Budowę deskowań naleŜy prowadzić zgodnie z
projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej
Specyfikacji. Wykonanie deskowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie pod
wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu, zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność
kształtu podczas betonowania.
Do deskopwania naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących
mieć wpływ na jego wytrzymałość. We wszystkich konstrukcjach rusztowań naleŜy
stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umoŜliwią właściwą
regulację deskowań.
Inspektor nadzoru moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeŜeli
uzna deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciąŜeń.
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
jakość i ostateczny efekt robót.
5.2. Roboty zbrojarskie
Roboty naleŜy wykonać po przygotowaniu danego elementy, który ma być zazbrojony.
NaleŜy, o ile jest to moŜliwe, zamówić zgodnie z wykazem stali poskręcane belki.
Następnie wyznaczyć miejsce ułoŜenia elementu. Powinien on być układany na
odpowiednim otuleniu, a powierzchnie powinny być oczyszczone. Elementy
konstrukcyjne powinny posiadać minimalną odległość oparcia na elemencie
konstrukcyjnym, łączenia prętów powinny spełniać wymagane PN minimalne długości
połączeń. NaleŜy zwrócić uwagę na wielkości przekrojów prętów Ŝebrowanych, aby
były zgodne z projektem wykonawczym.
5.3. Roboty betonowe
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która
określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin
rozebrania deskowania.
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczyścić deskowanie, nawilŜyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem
adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki
odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed przystąpieniem do betonowania:
powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie a w szczególności:
•
•
•
•
•
•

Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy
roboczej
Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów
kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów
ustalających połoŜenie armatury itd.
Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części
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słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny
być zwilŜone wodą bezpośrednio przed betonowaniem.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja
zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu
następujących warunków ogólnych:
•
•
•
•

•
•
•

W czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji
Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie
świeŜo ułoŜonej mieszanki
W okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody
W czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeŜo
ułoŜoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę
konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć
W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto
ułoŜone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy
dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: data
rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów
lub części budowli, wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury
mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej daty, sposób,
miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
następnie wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne
dane dotyczące warunków atmosferycznych

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy zachować następujące warunki:
•
•
•
•
•
•

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń
mechanicznych
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać
rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie
powinna być większa od dopuszczalnej
Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i
nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜanych
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na
minutę z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami
zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia
buławą wibratora
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy 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
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•
•
•
•

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw
wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą
sztychowania kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby
końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
•
•
•

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego
obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo
teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st. C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułoŜonego betonu.
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych
niŜ + 5 st. C zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem Przed przystąpieniem do
betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ 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).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
•
•

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
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•
•
•

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia
betonu będzie nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia na której występują nie
większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są
lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.

Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom
i muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
5.4. Izolacje dachowe
Paroizolacja zabezpiecza przed skraplaniem się wilgoci poza strukturą izolacji. Przegoda
paroizolacyjna ma postać folii plastikowej , która nie pozwala by wnosząc się ciepłe
powietrze powodowało kondensację na warstwie uszczelniającej. Paroizolacja i
połączenia konstrukcji musza być całkowicie szczelne. Konieczne jest wykonanie
zakładek na co najmniej 200 mm , gdyŜ w przeciwnym razie moŜe wystąpić efekt
kominkowy powodujący zasysanie wilgotnego powietrza i zamarzanie zawartej w nim
wody w konstrukcji w okresie zimowym.
Płyty styropianowe układamy na przygotowanym podłoŜu tzn. na ułoŜoną wcześniej
folię dachowa zbrojoną. Płyty układamy jednowarstwowo za kaŜdym razem
przesuwając płyty względem siebie tak, aby spiony (łączenia) nie pokrywały się,
5.5. Roboty dekarskie
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
niŜszej niŜ +5°C. Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego
oddziaływania czynników atmosferycznych mających wpływ na jakość pokrycia, takich
jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Pokrycie
powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i
topniejącego śniegu w kierunku okapu.
Papa przed uŜyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w
temperaturze nie niŜszej niŜ 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim
podłoŜu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na
dachu Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana
z niej w trakcie przyklejania. Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocą zestawu
palnikowego na gaz płynny propan -butan naleŜy prowadzić prace według zasad:
•
•
•

•

Palniki gazowe naleŜy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i
wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu)
Płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej
powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcić
Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a
płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy
powłokowej. Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do
nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia
Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od
powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby
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równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem
szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoŜa
(bezpośrednio przed rozwijaną papą)
Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast
docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości wałka
papy

•

Wszystkie obróbki blacharskie naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej. Cięcia blach
naleŜy dokonywać przy uŜyciu noŜyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki naczółków i
gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu prosto-liniowego, łączyć ze sobą
na rąbek leŜący. Obróbki zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków
co 50 cm na-przemiennie (raz przy krawędzi zewnętrznej , raz przy krawędzi
wewnętrznej ). NaleŜy zastosować kołki ø 6 mm z szerokim kołnierzem i uszczelką.
Obróbki naleŜy wykonać w taki sposób, Ŝeby wystawały poza lico obrabianego
elementu 4 cm i posiadały kapinos. Od strony muru naleŜy wykonać wygięcie blachy w
górę na
min 2 cm. Obróbki mocować do ściany za pomocą kołków wbijanych ø6
mm z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki za-montować ze spadkiem na zewnątrz
2%. Wymagany spadek naleŜy uzyskać poprzez nałoŜenie warstwy kleju na bazie
cementu .
Rynny powinny być mocowane za pomocą stalowych haków. Spadki rynien powinny
być nie mniejsze niŜ 0.5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10
mm niŜej niŜ brzeg wewnętrzny. Połączenie kosza z rurą spustową wykonaćpoprzez
lutowanie zapewniające szczelność połączenia.
6.0. Kontrola jakości robót
6.1. Roboty Ŝelbetowe
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy
ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
•
•
•
•
•
•

właściwości cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymałość betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
przepuszczalność wody przez beton.

Kontrola jakości robót Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu:
•
•
•
•
•

szalunków,
zbrojenia,
cementu i kruszywa do betonu,
receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
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•
•

sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowaniu,
pielęgnacji betonu,

6.2. Roboty zbrojarskie
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:
•
•
•

poprawności montaŜu belek
jakości wykonanych połączeń prętów
długości oparcia belek

6.3. Roboty dekarskie
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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
budowlane. Kontrola powinna obejmować:
•
•

•
•

•

sprawdzenie przyklejenia papy - naleŜy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne
sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - badanie naleŜy
przeprowadzać głównie w miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się wody
(np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie naleŜy
przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to
moŜna równieŜ wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia
wody przez okres nie krótszy niŜ 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda
nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie
tworzy zacieków. ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający
ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.
kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy
elewacyjnej (ich szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji)
kontrolę zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów
składowych, prawidłowości mocowania rynhaków)
kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z projektem wykonawczym

7.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
8.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
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10.0. Przepisy związane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i
określenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania
domieszek na beton.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności.
PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na
ściskanie
BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-6738-OS – Badania betonu
BN-6738-06 – Badania składników betonu
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne
projektowania i wykonania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86,
Bl/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
PN-B03215:1998 Konstrukcje stalowe
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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SST-04 – TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych przewidzianych w projekcie
budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeŜach (na
podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowowapienny, ościeŜa szerokości 15cm
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeŜach (na
podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowowapienny, ościeŜa szerokości 25cm
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoriaIII
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5m2
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoriaIII
Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym
25x25mm
Gruntowanie podłoŜy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa
Gruntowanie podłoŜy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoŜa
Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25cm
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Zaprawa wapienna M0.6 (m.4)
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20
Kątownik aluminiowy perforowany 25x25 mm
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"
Gips budowlany szpachlowy
Gips budowlany zwykły
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas
Płytki fajansowe szkliwione gładkie kolor 25x20cm – kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem
Sucha zaprawa do spoinowania

3.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
4.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

33

5.0. Wykonanie robót
1. Ogólne zasady wykonania tynków cementowo - wapiennych:
•
•
•
•

•

•

•

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne,
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i
skurczów murów tj. po okresie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego,
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5st C pod
warunkiem, Ŝe w ciągu doby temperatura nie spadnie poniŜej 0stC,
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia) zwilŜane wodą,
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin
przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed
tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy oraz substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą.
Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku istniejącego nr 15 powinna być
oczyszczona przez usunięcie starego tynku na 1 m od widocznych ubytków.
PodłoŜe musi być mocne, nośne i czyste oraz niezmoŜone.
Szczeliny
wyskrobać na głębokość co najmniej 2 cm. Uszkodzone cegły zastąpić nowymi
a ubytki, pustki zamurować, szczeliny wypełnić zaprawą systemową
renowacyjną.
W przypadku braku moŜliwości wymiany cegieł, w
uzasadnionych przypadkach podłoŜe wzmocnić preparatem wzmacniającym
ogólnego stosowania. Preparat musi mieć własności przepuszczające parę
wodną – dyfuzyjny,
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę
naleŜy wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji
odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. Grubość obrzutki
powinna wynosić 3-4 mm Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać
według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna
odpowiadać 7-10 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. Grubość narzutu
powinna wynosić 8-15 mm Narzut powinien być zatarty na gładko. NaleŜy
stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
naraŜonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej dł. Łaty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego –
nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm, a poziomego –
nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.

2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych:
•
•

Podkład na ścianach z materiałów ceramicznych wykonać jako tynk
dwuwarstwowy wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu
(cementowo-wapienny marki 5),
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić podłoŜe
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu,
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•

•
•

•

Klej naleŜy nakładać na podłoŜe za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli
warstwą o grubości 2-5 mm Wykonanie fragmentu okładziny na nałoŜonej
jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając
płytkę do podłoŜa naleŜy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie.
Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłoŜu,
Płytki naleŜy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm stosując specjalne krzyŜyki z
tworzywa sztucznego. Układanie rozpocząć od dołu do góry,
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na metr, odchylenie powierzchni
okładziny od płaszczyzny nie moŜe być większe niŜ 2 mm na długości łaty
dwumetrowej,
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju naleŜy natychmiast usunąć.

3. Ogólne zasady wykonania gładzi gipsowych:
•

•

Przygotowaną masę szpachlową nakłada sie na powierzchnie ściany czy sufitu
równą warstwą o grubości 1-5mm za pomocą szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoŜa.
Masę naniesiona na wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne
nierówności moŜna usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub
papierem ściernym. Następnie powierzchnie naleŜy ponownie zaszpachlować
jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować,
W przypadku gdy naleŜy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i
uniknąć jednego szlifowania, efekt ten moŜna uzyskać, stosując technologie
„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi sie wówczas juŜ po 20
minutach od nałoŜenia pierwszej warstwy,
Naklejenie siatki z włókna szklanego rozpoczynamy od nałoŜenia masy klejącej
na powierzchnię sufitu. Masę nakładamy ciągłą warstwą o gr. 2 mm.
Bezpośrednio po nałoŜeniu kleju naleŜy wcisnąć siatkę rozwijając ją z rolki. Po
przyklejeniu siatki naleŜy nałoŜyć jeszcze jedną warstwę kleju gr. 1 mm.
Sąsiednie pasy powinny zachodzić na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie.
Szerokość siatki musi być tak dobrana aby moŜliwe było wyklejenie ościeŜy na
całej ich głębokości. NaroŜniki okienne i drzwiowe powinny być wzmocnione
pasami siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka układana na naroŜniku
musi zachodzić na sąsiednią ścianę na min. 15 cm. Wykonanie wzmocnień z
kątowników aluminiowych na naroŜnikach pionowych – przed przyklejeniem
siatki.

6.0. Kontrola jakości robót
•
•

•

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej
zaprawy z wodą naleŜy sprawdzić jej markę i konsystencję w sposób podany
wyŜej lub w obowiązującej normie,
Przy odbiorze materiałów ceramicznych naleŜy sprawdzić zgodności klasy
materiałów ceramicznych z zamówieniem, dokonać próby doraźnej przez
opukanie, mierzenie, oględziny: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i
pęknięć, odporności na uderzenia. Sprawdzić dobór odpowiedniego kleju a w
uzasadnionych przypadkach płytki naleŜy przesłać do badania laboratoryjnego,
Gładzie naleŜy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak
tynki kategorii III wg normy PN-70/B-10100,
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7.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
8.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje
gipsowe,
PN-92/B01302-Gips, anhydryt i wyroby gipsowe…,
PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych,
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SST-05 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z
montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Witryny okienne 138x85 cm, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
Okna podawcze z PCV o wymiarach 100x70 cm z ladą z obróbką obsadzenia
Okna z PCV o wymiarach 110*180 cm, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5m2, osadzanie na kotwach z obróbką obsadzenia
Okna z PCV o wymiarach 120*150 cm, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5m2, osadzanie na kotwach z obróbką obsadzenia
Osadzenie podokienników wewnętrznych z PCV szer. 15 cm
Osadzenie podokienników wewnętrznych z PCV szer. 35 cm
Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z blachy powlekanej szer. 25 cm
Osadzenie drzwi zewnętrznych "100" typ PORTA WROCŁAW
OścieŜnice drewniane wewnętrzne do skrzydła "100" PORTA SYSTEM
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "100", wewnątrzlokalowe PORTA okleinowane
CPL, 1-dzielne pełne wzór 1.1

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
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W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Witryna z PCV o wymiarze 138x85 cm
Okna podawcze z PCV o wymiarach 100x70 cm z ladą
Okna z PCV o wymiarach 110*180 cm
Okna z PCV o wymiarach 120*150 cm
Parapet wewnętrzny z PCV szer. 15 cm z zakończeniami
Parapet wewnętrzny z PCV szer. 35 cm z zakończeniami
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej szr. 25 cm
Drzwi zewnętrzne "100" typ PORTA WROCŁAW wzór 3
OścieŜnice regulowane drewniane wewnętrzne do skrzydła "100" PORTA
SYSTEM - okleina syntetyczna PORTA – DECOR
Skrzydło drzwiowe wewnętrzne "100" PORTA okleinowane CPL, wzór 1.1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
Gips budowlany szpachlowy
Gwoździe stolarskie
Kołki stalowe okrągłe

3.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
4.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
5.1. Wymagania okien PCV
•
•
•
•
•

profil wysokoudarowy PCV, minimum 5-komorowy (rama, skrzyło słupek) w
kolorze białym,
szyby zespolone: 4-16-4
współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2K (lub U=1,0 W/m2K –
(oznaczenia róŜnych producentów).
okucia obwodowe.
współczynnik infiltracji powietrza – „a” [m3/m*h*daPa2/3] który powinien
wynosić więcej niŜ 0,5 ale nie więcej niŜ 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

szczelność na wody opadowe – szczelne przy róŜnicy ciśnień 750 Pa (okna
nierozszczelnione)
okna powinny się lekko zamykać i otwierać, rozwierane skrzydła okienne nie
mogą się ocierać w Ŝadnym miejscu, zamknięte skrzydła powinny dobrze
dolegać do ościeŜnicy.
skrzydła okienne powinny być odporne na zwichrowania.
szyby w skrzydłach okiennych powinny być osadzone w sposób pewny i trwały
profile okienne powinny być proste a odchyłki prostolinijności nie powinny być
większe niŜ 1mm/1m długości.
otwory odwadniające powinny być wykonane w dolnych partiach ościeŜnicy.
dobór okuć powinien zapewniać właściwe funkcjonowanie i wytrzymałość
okuwanego wyrobu.
okucia obwiedniowe, z moŜliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle.
okucia do okien uchylno – rozwieralnych powinny umoŜliwiać rozwieranie
skrzydeł o co najmniej 90 st. oraz uchylanie skrzydła o co najmniej 15 st.
okucia powinny umoŜliwiać łatwe otwieranie bądź uchylanie z poziomu podłogi,
ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym i poŜądanym połoŜeniu,
pozwalającym uzyskać regulowaną wymianę powietrza w pomieszczeniu z
zapewnieniem bezpiecznego uŜytkowania, czyszczenia i naprawy okien.
powierzchnie zarówno ościeŜnic jak i okien powinny być równe, gładkie,
niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, obcych wtrąceń i ubytków.
okna powinny posiadać atest higieniczny PZH na profile okienne z PCV
przeznaczone do stosowania w budynkach na pobyt ludzi, oraz Aprobatę
Techniczną i certyfikat zgodności na gotowy wyrób jakim jest okno.
Parapety zewnętrzne powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej jako
gotowy wyrób.

MontaŜ okien PCV:
•

•

•
•

powierzchnia ościeŜa powinna być dokładnie oczyszczona, następnie naleŜy
ustawić okno w taki sposób aby luzy po bokach i na górze ościeŜnicy były takie
same. OścieŜnicę naleŜy ustawić w poziomie i w pionie a następnie
unieruchomić klinami w ościeŜu na czas mocowania do ściany. Kliny powinny
być rozmieszczone tylko przy naroŜach, słupkach i ślemionach tak aby nie
zniekształcić ościeŜnicy
okna mocować w ścianie kotwami stalowymi które powinny być odpowiednio
dobrane do kształtu profilu ościeŜnicy od strony muru /konstrukcji budynku i
zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w ościeŜu. Gdy ościeŜnica
jest ustawiona i zaklinowana, kotwy mocuje się do muru/konstrukcji budynku.
Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania ościeŜnicy powinny
być zabezpieczone antykorozyjnie.
okna powinny być zamocowane w od kaŜdego naroŜa ościeŜnicy, słupka i
ślemienia, odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niŜ
70cm.
po zamocowaniu naleŜy załoŜyć skrzydła okna, uszczelnić luzy wokół okna
pianką montaŜową. Po wyschnięciu pianki naleŜy usunąć kliny montaŜowe a
otwory po nich uzupełnić pianką. Zamocować parapety zewnętrzne i
wewnętrzne. Parapety powinny być przymocowane sztywno na całej długości
parapetu.
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5.2. Stolarka drzwiowa
Wykonawca powinien dokonać montaŜu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. Wyroby
stolarki budowlanej osadzić w gotowych otworach i dostosowanych do montaŜu
nowej stolarki. Stolarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami
określonymi w normach a okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły
skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Zakres robót przygotowawczych i zasadniczych:
•

•
•
•

•

•

Przed osadzeniem sprawdzenie dokładności wykonania ościeŜa i stan
powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica, czy występują wady w
wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni.
Luz między otworem
drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: na szerokości otworu 2-6 mm a na
wysokości otworu 5-9 mm,
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu
powierzchniach naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach,
Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu,
Podczas montaŜu drzwi w budynku naleŜy stosować następujące elementy
kotwiące:
 na wysokości elementu po obydwu stronach drzwi stosować co najmniej
po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niŜ 200 mm od
naroŜa,
 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
W drzwiach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są
klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem
ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość drzwi przekracza 1400 mm stosuje
się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeŜeli
szerokość drzwi przekracza jego wysokość.
Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim
potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd.
niezbędnymi do prawidłowego montaŜu stolarki.

6.0. Kontrola jakości robót
Stolarka drzwiowa:
•
•
•
•
•
•

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,
Sprawdzenie materiałów,
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
Sprawdzenie trwałości połączeń,
Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz
funkcjonowania okuć,
Sprawdzenie wodoszczelności przegród

Stolarka okienna
•

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
przedmiarem robót i wymogami niniejszej specyfikacji
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•
•

Kontrola wykonania ustawienia i mocowania okien powinna być odebrana
przez inspektora przed wykonaniem uszczelnienia luzów pianką montaŜową
Kontrola końcowa wykonania wymiany okien polega na sprawdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją, oraz wymogami specyfikacji.

7.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
8.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
•
•
•
•
•

BN-84/6824-01 - Szkło budowlane
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe
PN -B – 05000/1996 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport
PN-88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
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SST-06 – ROBOTY MALARSKIE
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na ścianach
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - ściany
Zmycie starej farby z powierzchni sufitów
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kaŜde następne malowanie
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kaŜde następne malowanie
Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o
średnicy do 50mm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Gips budowlany szpachlowy
Farba emulsyjna kolor DULUX
Mydło techniczne
Farba emulsyjna biała DULUX
Klej celulozowy do tapet "Metylan Instant"
Szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki, biała
Tapeta winylowa zmywalna – typ i rodzaj do ustalenia z Inwestorem
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Papier ścierny elektrokorundowy
Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych

3.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
4.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
5.1. Roboty malarskie
Ogólne zalecenia:
•
•
•

roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po
wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania,
przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna
występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 0C oraz przeciągi,
do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 0C,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń
grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne,
w temperaturze poniŜej +5 şC nie naleŜy wykonywać robót malarskich. Zbyt
niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękanie powłoki,
powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,
powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie,
równe,
wszelkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować,
podłoŜa powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche,
wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna być nie większa niŜ 4% masy, a farbami syntetycznymi
nie większa niŜ 3% masy,
przed malowaniem podłoŜe naleŜy zagruntować odpowiednio do zastosowanej
farby,
wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót
instalacyjnych, wykonaniu podłoŜy, osadzeniu okien i drzwi,
drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu białego montaŜu i
wyposaŜenia, ułoŜeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych,
pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni,
przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony
skóry i dróg oddechowych

5.2. Tapetowanie ścian
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty
tapeciarskie powinna wynosić co najmniej +10°C,
przed przystąpieniem do tapetowania naleŜy pociąć tapetę na arkusze
odpowiedniej długości, następnie nanieść klej równomiernie na arkusze
tapety, zwinąć je w sposób uniemoŜliwiający zabrudzenie strony licowej
odłoŜyć na okres umoŜliwiający właściwe nawilŜenie tapety,
przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii
klejenia danego rodzaju tapety,
do przyklejenia tapety naleŜy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej,
dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim
lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,
łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne,
w razie uszkodzenia przyklejanej tapety naleŜy wymienić cały arkusz,
przyklejanie tapet na ścianach naleŜy rozpocząć od wyklejania ościeŜy i wnęk,
tapety naleŜy przyklejać w styk,
prawidłowość połoŜenia arkuszy tapety naleŜy sprawdzać za pomocą pionu,
nie rzadziej niŜ co 3 arkusze,
przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany
ku dołowi,
przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do
sufitu
przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa
podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm,
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•

•

jeŜeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne
zniekształcenia naleŜy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w
którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do
podłoŜa,
tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie
pomieszczenia, w którym zostały przyklejone tapety, moŜe zostać włączone
nie wcześniej niŜ 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.

6.0. Kontrola jakości robót
6.1. Roboty malarskie
Sprawdzenie wykonania robót malarskich polegaja na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić
na: sprawdzenie podłoŜy, podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości ,
wyschnięcia oraz powłok – wyglądu zewnętrznego, przyczepności, odporności na
wycieranie, na zmywanie wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280.
Sprawdzanie podkładów - zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powłok - powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać
podłoŜe lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się
oraz smug, plam i śladów pędzla. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a
Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub
połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu.
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku. Badania
powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie
matowe lub półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
6.2. Tapetowanie ścian
Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest
jednolita w całym pomieszczeniu. Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej
powierzchni dokładnie przyklejone do podłoŜa. Odstawanie brzegów arkuszy tapety
przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być
widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoŜa, nie powinny występować równieŜ
fałdy, pęcherze plamy lub inne wady. Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny
być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od pionu lub równoległości nie
powinno być większe niŜ 3,0 mm na odległości 2,5 m. Przy włącznikach i oprawach
znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być niewidoczne
i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką.
7.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
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8.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
próbek.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole
PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące gotowych tapet
papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych
PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące tapet
przeznaczonych do dalszego uszlachetniania
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeństwo uŜytkowania narzędzi
ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: Wymagania szczegółowe
dotyczące pistoletów natryskowych
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i
badania
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja
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SST-07 – ELEWACJA
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z
elewacją przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daszek fasadowy konstrukcji aluminiowej wypełniony poliwęglanem
komorowym grub. 10 mm
Gruntowanie 2-krotne powierzchni zewnętrznych kanałów wentylacyjnych,
murów ogniowych
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z
przygotowaniem podłoŜa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, Cermit SN- DR-30
Ochrona naroŜników kątownikiem aluminiowym z siatką
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania kanałów
wentylacyjnych i murów ogniowych
Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych emulsją asfaltową
- nakrywy kominów
Wykonanie podestu drzwiowego betonowego z wyprofilowaniem miejsca na
wycieraczkę do obuwia i odwodnieniem jej 0raz podjazdu dla
niepełnosprawnych
Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10m2, warstwa kleju grubości 5mm, płytki 30x30,
zaprawa "Atlas" podjazdu dla niepełnosprawnych
Balustrady z pochwytem podjazdu dla niepełnosprawnych
Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50cm, grubość 15cm,
wierzchnia warstwa grubości 2cm na podłoŜu gruntowym
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
Pianka poliuretanowa
Kołki rozporowe plastykowe
Daszek fasadowy konstrukcji aluminiowej wypełniony poliwęglanem
komorowym grub. 10 mm
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"
Płyta styropianowa samogasnąca frezowana odmiany 20
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami"
Siatka z włókna szklanego
Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast"
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 30, DR 30 kolor
NaroŜnik aluminiowy z siatką 25x25 mm
Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Farba elewacyjna emulsyjna kolor
Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25mm
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38mm
Gwoździe budowlane okrągłe gołe
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
Wycieraczki do obuwia typowa 0,27 m2
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0cm antypoślizgowe
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas
Sucha zaprawa do spoinowania
Balustrady i pochwyty stalowe malowane proszkowo

3.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
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Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
4.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
5.1. Wyprawa elewacyjna
Wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
wykonawczym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach
technicznych firmy ATLAS Prace ociepleniowe naleŜy prowadzić w sprzyjających
warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoŜa i otoczenia, zarówno w trakcie
prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem
opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.
PodłoŜe
Systemem ATLAS STOPTER moŜna ocieplać otynkowane lub nieotynkowane
monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków
gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. PodłoŜe powinno
być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować
osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty naleŜy skuć,
a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską
atlas, zaprawą wyrównującą atlas. System Atlas Stopter moŜna mocować do podłoŜy
pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków
cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć
pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoŜa słabego, pylącego, bądź teŜ
podłoŜa o duŜej chłonności naleŜy przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS
UNIGRUNT.
Mocowanie płyt styropianowych
Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej.
Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych
warstw płyt styropianowych, a takŜe stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu.
Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niŜej niŜ 30 cm nad poziomem gruntu.
Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego
wilgoci, a takŜe chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota –
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast
listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch
warstw siatki z włóknaszklanego.
Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy
stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie naleŜy wykonać zarówno na
powierzchni ściany, jak i na naroŜach budynku.
Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest zaprawa klejąca ATLAS
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STOPTER K-20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową".
Szerokość pryzmy obwodowej ułoŜonej wzdłuŜ krawędzi płyty powinna wynosić co
najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię naleŜy nałoŜyć równomiernie 6 placków o
średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40%
jej powierzchni. Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa
i docisnąć. W niektórych sytuacjach naleŜy stosować dodatkowe mocowanie w postaci
kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroŜnikach
budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niŜ 15 cm. Dodatkowe
mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości
powyŜej 12 metrów, a takŜe gdy nośność podłoŜa jest niska i trudna do określenia.
Dodatkowe mocowanie moŜna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być
zakotwione na głębokość min. 9 cm.
Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia.
Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach
od przyklejenia płyt.
Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt
styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroŜach pionowych budynku oraz na naroŜach ościeŜy
drzwi i okien, naleŜy wkleić aluminiowe listwy naroŜne ATLAS. W dalszej kolejności
naleŜy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych
naroŜy otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki
o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii
wyznaczonych przez krawędzie ościeŜy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na
rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20 równomiernie po całej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć
siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą
zębatą.
Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni
kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona
musi być warstwą ciągłą, tzn. Ŝe kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem
min. 10 cm, zaś na naroŜach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, w części parterowej budynku, a takŜe na cokołach naleŜy stosować dwie
warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą
metalową.
Staranność prac jest szczególnie waŜna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. JeŜeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to naleŜy je
koniecznie zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemoŜliwić jej prawidłowe wykonanie.
Warstwa wykończeniowa
Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER stanowi tynk cienkowarstwowy lub
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tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy
wykończeniowej moŜna przystąpić po około trzech dniach od nałoŜenia warstwy
zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej naleŜy wykonać podkład z masy
tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki
mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST,
Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, a przede wszystkim
zwiększa przyczepność tynku do podłoŜa. Ponadto podkłady mogą stanowić
tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałoŜony tynk)
przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.
Wyprawę tynkarską moŜna wykonać z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN 30,
DR 30 w gotowym kolorze. Wszystkie powyŜsze zaprawy i masy są tynkami
cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleŜności od
rodzaju tynku).
5.2. Daszek fasadowy
Daszki fasadowe słuŜą do zabudowy drzwi wejściowych, domów, klatek, sklepów,
budynków publicznych, lokali itp. Jednocześnie stanowią takŜe element ozdobny
budynku. NajwaŜniejszą zaleta zadaszeń fasadowych jest to, Ŝe chronią one elewacje
oraz drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja zadaszeń
oparta jest na zastosowaniu ciągnionych profili aluminiowych połączonych ze stalową
konstrukcją spawaną, co stanowi jako całośc stabilną konstrukcję zadaszenia. Całość
konstrukcji wypełniona jest poliwęglanem komorowym przyciemnianym, bezbarwnym
lub białym.
Instrukcja montaŜu:
•

wyznaczenie na ścianie budynku otworów i wiercenie wiertłem średnicy 12mm
dla kołków rozporowych o średnicy 12x140,(160)
przykręcenie i wypoziomowanie konstrukcji daszku
ustawienie i wypoziomowanie konstrukcji daszku i przykręcenie do ściany
budynku
uszczelnienie konstrukcji daszku z murem budynku za pomocą silikonu.

•
•
•

6.0. Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości dla wypraw elewacyjnych powinny być zgodne z wymogami
PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót
naleŜy
uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń. Ocena jakości powinna
obejmować:
•
•

sprawdzenie jakości materiałów,
sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów
systemowo określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoŜa, kontrola
jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania
mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy
wykończeniowej ( tynku i malowania),kontrola montaŜu obróbek.

7.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
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Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
8.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
•
•
•
•
•
•

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
próbek.
N-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian
zewnętrznych budynków. Warszawa 2002
PN-63/B-10145
Posadzki
z
płytek
kamionkowych
(terakotowych),
klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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SST-08 – INSTALACJE WOD.-KAN. I C.W.
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z
instalacjami wod-kan i c.w. przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x
1/2 cegły
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z
tworzywa sztucznego
Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych z syfonem
gruszkowym, z syfonem mosięŜnym
Postument porcelanowy do umywalek
Zlewozmywak 2-komorowy z płytą ociekową ze stali nierdzewnej na szafce
Bateria umywalkowa stojąca Dn 15mm
Bateria zlewozmywakowa stojąca Dn 15mm
Mieszacz natryskowy, Dn15x20mm
Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt dla niepełnosprawnych
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego
Akcesoria łazienkowe dla niepełnosprawnych
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych,
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn15mm
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15mm
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15mm
Wstawienie trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi15-20mm
Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 20mm
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zawor zwrotny antyskaŜeniowy
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50mm
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110mm
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50mm
Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi50mm
ANALOGIA - Urządzenie do podgrzewania wody - VIH CR 200 Vailland
ANALOGIA - MontaŜ reduktora ciśnienia wody
ANALOGIA - MontaŜ pompy cyrkulacyjnej do C.W.U UP 15-14B Grundfos
Zawory hydrantowe, Dn 50mm na ścianie

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bateria umywalkowa ALTERNA IRIS stojąca jednouchwytowa z korkiem
gumowym na łańcuszku z systemem ograniczania wypływu wody "Click"
Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa ALTERNA IRIS z systemem
ograniczenia wypływu wody "Click"
Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 900x900 mm
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm klasa 200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany
Deska sedesowa z tworzywa Duroplast dla osób starszych i
niepełnosprawnych KOŁO NOVA TOP
Grupa bezpieczeństwa z
reduktorem ciśnienia wody
zasilającej
(chromowana,dla maks.ciśnienia zasilania 1,6 Mpa)
Haki do rur Fi15mm
Haki do rur Fi20mm
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm
Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane Fi15mm
Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane Fi20mm
Mieszacz natryskowy mosięŜny chromowany M1333 15x20 mm
Miska ustępowa kompaktowa dla niepełnosprawnych, lejowa, odpływ poziomy
o wysokości 46 cm KOŁO NOVA TOP
Piasek do zapraw
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompa cyrkulacyjna do C.W.U UP 15-14B Grundfos
Poręcz kątowa, powierzchnia falista lewa 30x61
Poręcz prosta 600 mm
Poręcz ścienna, łukowa, stała 700 mm
Poręcz ścienna, łukowa, uchylna 700 mm
Postumenty porcelanowe do umywalek
Przeciwnakrętka z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi15mm
Przyłącza elastyczne do armatury
Reduktor ciśnienia wody
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50mm
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn15)
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn20)
Rury PVC przepustowe 50mm
Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
Spust do wanny z tworzywa sztucznego Fi40mm
Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego
Syfon umywalkowy lekarski mosięŜny chromowany z grzybkiem i dźwignią,
Fi32mm
Sznur konopny smołowany
Sznur konopny surowy
Trójnik nakrętny równoprzelotowy Ŝeliwny ocynkowany B1, Fi15mm
Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 50x50mm
Uchwyty do rur Fi50mm
Uchwyty do rur PVC 110mm
Uchwyty do rur PVC 50mm
Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu 65x56 cm
Umywalki KOŁO VARIUS 60*51 cm
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50mm
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Wodomierz do zimnej wody JS (tmax 30°C)
Wsporniki do umywalek prętowe
Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur
Zasobnikowy podgrzewacz wody VIH 200 VIH CR 200 Okrągły
ZAWÓR ANTYSKAśENIOWY TYP- BA KORPUS Z MOSIĄDZU , GZ/GZ
BACKFLOW PREVENTER TYPE - BA 1/2 145,00 EUR BRASS BODY
Zawór hydrantowy mosięŜny 25 mm
Zawór trójdrogowy Rp 1" z czujnikiem CWU do zabudowy w kotle VU
Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŜny gwintowany Fi15mm
Zestaw podłączeniowy zawierający: chromowane podłączenia hydrauliczne z
kotłem VU, syfon zaworu bezpieczeństwa
Zlewozmywak 2-kom.z pł.ociek.ze stali nier
Złączka nakrętna Ŝeliwna ocynkowana M2, Fi15mm
Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi50mm

2.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.

55

Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
3.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.0. Wykonanie robót
• Prowadzenie i montaŜ przewodów
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody naleŜy prowadzić po
ścianach wewnętrznych. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone
wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń przewiązki, powinny być ułoŜone
w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu
przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie
układanie przewodów pod twardą podłogą na podłoŜu betonowym. Układanie
poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian
konstrukcyjnych poniŜej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem stateczności budowli.
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach
prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewnić
moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość
odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne.
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w
obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do
wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody.
Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach
powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd przez owinięcie
papierem. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i
ciepłej wody powyŜej przewodów elektrycznych.
Przewody poziome wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów wody
ciepłej, instalacji ogrzewczej. Odległość zewnętrznej powierzchni rury
wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co
najmniej:
-

dla
dla
dla
dla

przewodów
przewodów
przewodów
przewodów

średnicy
średnicy
średnicy
średnicy

25mm - 3 cm,
32-=-50mm - 5 cm,
65-=-80mm - 7 cm,
100mm - 10 cm.

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna
zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą
uchwytu lub wspornika naleŜy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna
zapewnić swobodne przesuwanie się rur.
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Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.
Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią
przewodów zasilanych z innych źródeł. Niedopuszczalne jest bezpośrednie
połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi,
kotłami i instalacjami co. Przewody wodociągowe prowadzone przez
pomieszczenia o znacznej zawartości pary wodnej lub nie ogrzewane, naleŜy
izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej
powierzchni rur. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający
zabezpieczenie ich przed dewastacją.
Przy montaŜu przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych
połączenia gwintowane naleŜy uszczelniać przy uŜyciu elastycznej taśmy
teflonowej, przędzy z konopii lub past uszczelniających. Do urządzeń wody
pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych.
Zmiana kierunku prowadzenia przewodów z rur stalowych ocynkowanych naleŜy
wykonać wyłącznie przy uŜyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur
stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco.
Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z
rur stalowych ocynkowanych powinny wynosić:
-

dla
dla
dla
dla

przewodów
przewodów
przewodów
przewodów

średnicy
średnicy
średnicy
średnicy

15-=-20 mm - 1,5m,
25+32 mm - 2,0m,
40-=-50 mm - 2,5m,
65+100 mm - 3,0m.

Połączenia kielichowe rur z PVC typu P naleŜy wykonywać przy uŜyciu
pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15+20°C, naleŜy wsunąć do kielicha
przy uŜyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha
wynosiła 0,54-1,0cm.
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:
-100mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz
przyborów kanalizacyjnych w kuchniach i łazienkach,
- 150mm - od 2 i więcej misek ustępowych wpustów podwórzowych, pionów
deszczowych oraz przy kilku przewodach razem połączonych.
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do
przyborów sanitarnych powinny wynosić:
- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki, zlewozmywaka,
wanny, wpustu podłogowego,
- 75mm - od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów,
umywalek, wpustów podłogowych,
- 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w
zaleŜności od średnicy przewodu wynoszą:
- dla przewodu średnicy 100mm - 2,5%,
- dla przewodu średnicy 150mm - 1,5%,
- dla przewodu średnicy 200mm - 1,0%.
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Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w
projekcie technicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montaŜu elementów
przewodów. Odgałęzienie przewodów odpływowych (poziomów) powinny być
wykonane za pomocą trójnika o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°.
Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza
się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych
oraz kanalizacji deszczowej.
Przewody naleŜy mocować do elementów
konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Obejmy uchwytów
powinny mocować rurę pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50do110mm - 1,0m,
- dla rur z PVC i PP średnicy powyŜej 110mm - 1,25m.
• Tuleje ochronne
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe
powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być
wypełniona szczeliwem elastycznym.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej i być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej
rury przewodu:
- co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
- co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około
2cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm
powyŜej posadzki i około 1cm poniŜej tynku na stropie. Dla rur przewodów z
tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne teŜ z tworzywa
sztucznego.
Przestrzeń między rurą przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,
umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w
niej napręŜeń ścinających.
• MontaŜ przyborów i urządzeń
Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a takŜe umywalki, pisuary i
zlewy naleŜy mocować do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaŜ oraz
właściwe uŜytkowanie przyborów.
Miski ustępowe i bidety naleŜy mocować do posadzek w sposób zapewniający
łatwy demontaŜ i właściwe ich uŜytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze
wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeŜy przy
posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się mocowanie bidetów oraz misek
ustępowych do ścian.
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć
w indywidualne zamknięcia (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna
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gwarantować niemoŜność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z
innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co
najmniej:
- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,
bidetach, wannach, wpustach piwnicznych itp. - 75mm,
- przy wpustach podłogowych - 50mm.
Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0,50 do 0,60m nad podłogą, licząc od
góry krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeŜeli nie są ustawione na szafkach
naleŜy umieszczać na wysokości 0,80 do 0,90m.
Umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0,75 do 0,80m. W przypadku
szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami
sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30m. Miski ustępowe i
pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące.
• MontaŜ armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Przed instalowaniem
armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zabrudzenia. Zawory
przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach
instalacji oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być
zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Na kaŜdym odgałęzieniu
przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczeń naleŜy w
miejscu łatwo dostępnym zainstalować armaturę odcinającą. Armaturę na
przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. W armaturze
czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej
strony.
JeŜeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość
ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna wynosić:

- dla zlewu, zlewozmywaka umywalki - 0,25 do 0,35m od górnej krawędzi
przedniej ścianki przyboru,
- dla wanny - 0,10 do 0,18m od górnej krawędzi wanny,
- dla natrysku - 1,00 do 1,50 od posadzki brodzika natrysku.
• Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń
hydraulicznych innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym
instalacji:
a)

wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody,
b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.
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Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montaŜowej
przewodowej armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworów
regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinna być przeprowadzona po
zakończeni8u montaŜu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie
zimnym. Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej, a w instalacji
wody ciepłej takŜe nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, naleŜy
wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalacji. Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uwaŜa
się za wyregulowane, jeŜeli woda wypływa z najwyŜej połoŜonych punktów
czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza - 1
minuty (dla szkół).
• Badania odbiorcze szczelności
Instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy podać badaniom na szczelność:
a) w przypadku urządzeń wielostrefowych lub wielozładowych naleŜy badania
szczelności wykonać oddzielnie dla kaŜdej strefy i układu,
b) badania szczelności urządzeń naleŜy wykonać w temperaturze powietrza
wewnętrznego powyŜej 0°C,
c) badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe
być wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby
końcowej byłoby niemoŜliwe lub utrudnione,
d) badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą
wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po
napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając
szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne,
e) po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego
ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja
wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszej niŜ 0,9 MPa nie powinna wykazywać
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i
połączeniach,
f) instalację uwaŜa się szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20min nie wykazuje
spadku ciśnienia. Badanie instalacji wody ciepłej naleŜy wykonać
dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić zachowanie się
wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco
przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
Warunki wykonania badania szczelności:
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów,
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w
których zamontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym
zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie szczelności naleŜy
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów
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częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych moŜliwością zamarznięcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie
badania szczelności spręŜonym powietrzem. Podczas badania szczelności
zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość
ciśnienia próbnego. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą,
instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie
wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie moŜe być przemarznięty.
Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed
przekroczeniem ciśnienia roboczego.
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa
powinna być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i
spustowy.
Podczas badania powinien być uŜywana cechowany manometr tarczowy
(średnica tarczy min. 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 wyŜszym.
Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy 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 naleŜy
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności,
kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować na podstawie tablicy 9 WTIO, a
badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 i 11 WTIO.
Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie
powinno występować promieniowanie słoneczne).
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było
wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym
warunkom:
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego
przepływu przez nie wodą,
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki
bytowo -gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu
wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
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5.0. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za prawidłowe, jeŜeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót instalacji wod-kan i c.w. zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
6.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
7.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom II
– Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, W-wa 1988r.
• 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.
• PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów.
• PN-80/C-89205 – Rury kanalizacyjne z PVC.
• PN-81/C-89203 – Kształtki kanalizacyjne z PVC.
• PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
• PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszące - wymiary przyłączeniowe.
• PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów
i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne,
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

62

SST-09 – INSTALACJE C.O.
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z
instalacjami centralnego ogrzewania przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•
•
•
•

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na
ścianach budynków, Dn 15mm
Rury przyłączne do grzejników c.o., Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych,
płytowych, Fi 10-15mm
Zawory do regulacji c.o., Dn15mm
Zawór wodny przelotowy prosty mosięŜny Fi15mm
Grzejnik stalowy typu PURMO - 600*1000 cm
Grzejnik stalowy typu PURMO - 600*1200 mm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
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2.0. Materiały
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acetylen techniczny - rozpuszczony
Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 w.600/1000 mm
Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 w.600/1200 mm
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn15)
Tarczki ochronne
Tlen techniczny spręŜony
Trójniki przyłączne mosięŜne, do grzejników płytowych
Uchwyty do rur Fi15mm
Zawór grzejnikowy termostatyczny mosięŜny gwintowany Danfoss RTD-N,
prosty, Fi15
Zawór wodny przelotowy prosty mosięŜny M83 15 mm
Złączka grzejnikowa mosięŜna prosta M3090 Fi15 mm

2.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
3.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.0. Wykonanie robót
•

MontaŜ rurociągów
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.
Przed zamontowaniem rur naleŜy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie
ma w nich zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych rur
nie wolno uŜywać. Kolejność wykonywania robót:
-

wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów
załoŜenie tulei ochronnych
ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym
wykonanie połączeń

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać
Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzna
tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Długość tulei
powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.
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•

MontaŜ grzejników
Kolejność wykonywania robót:
-

wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów dla grzejnika
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów
zawieszenie grzejnika
montaŜ zaworów grzejnikowych
podłączenie gałązek grzejnikowych

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac
wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć
przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z
grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia.
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformacje grzejnika lub
zniszczenie powłoki lakierniczej.
Gałązki łączone będą z armatura i osprzętem za pomocą połączeń
gwintowanych. Uszczelnienie tych połączeń naleŜy wykonać za pomocą
uszczelek, taśmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej.
5.0. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za prawidłowe, jeŜeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót instalacji c.o. zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
6.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
7.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
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• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne
wymagania i badania”.
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i
badania”.
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczące jakości wody”
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SST-10 – INSTALACJE WENTYLACJI
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót II etapu związanych z rozbudową budynku warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o pomieszczenie pracowni stolarskiej, gabinetu
dla pielęgniarki oraz komunikacji mieszczącego się przy ul. Szubińskiej 87d w Białych
Błotach w województwie kujawsko - pomorskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z
instalacjami wentylacji przewidzianych w projekcie budowlanym:
•
•
•

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział
kształtek do 35%, Fi do 200mm
Wentylatory kanałowe o przekroju kołowym AXC 200B
Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do
200mm, typ D

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. Wszelki koszty
zabezpieczenia terenu ponosi wykonawca.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się roboty wymienione w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zamawiającego.
2.0. Materiały
•

Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi125-200mm
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•
•
•
•
•

Rura wentylacyjna elastyczna aluminiowa 200 mmx2 70 m
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 200mm
Wentylatory kanałowe o przekroju kołowym AXC 200B
Wyrzutnie dachowe kołowe typ D Fi do 200mm

2.0. Sprzęt
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz sprzęt specjalistyczny warunkujący prawidłowe
wykonanie prac wyŜej wymienionych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego zlikwidowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do prowadzenia prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać przepisom BHP.
3.0. Transport
Wymagania ogólne zawarte w ST. NaleŜy tak zorganizować transport, aby nie
hamował pracy na budowie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.0. Wykonanie robót
Roboty montaŜowe instalacji wentylacji powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami
BHP, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac.
COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i
urządzeń. JeŜeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze
roboty budowlano –montaŜowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie
urządzeń wentylacyjnych, naleŜy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć.
5.0. Kontrola jakości robót
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny być
przeprowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych naleŜy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi. NaleŜy równieŜ sprawdzić czystość instalacji,
dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz
sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Na tym etapie naleŜy równieŜ wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
Dotykową zainstalowanych wentylatorów.
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac naleŜy dostarczyć dokumenty
dotyczące:
•
•
•

podstawowych danych eksploatacyjnych
inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczeństwa,
ksiąŜka budowy)
eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.)

68

Po wykonaniu badań moŜna przystąpić do kontroli działania instalacji wentylacyjnej,
której celem jest potwierdzenie moŜliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo
zamontowane i działają efektywnie.
W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy kontrolować:
•
•
•
•
•
•

prawidłowość działania silników elektrycznych,
sprawdzenie wydajności oraz spręŜu wentylatorów
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
sprawdzenie wydajności otworów wentylacyjnych
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy
przez komisje
odbioru technicznego urządzeń.

6.0. Obmiar robót
Obmiar robót na podstawie dołączonego do specyfikacji kosztorysu ślepego.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ślepym dla danej pozycji
robót.
7.0. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5.0 dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0. Przepisy związane
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.”
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