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SST- 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
SST-1/1
SST-1/1.1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111300 - 1

SST-1/1.2

ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262520 - 2

SST-1/2
SST-1/2.1

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
KOD CPV 4542 1152 - 4

SST-1/2.2

TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000 - 4

SST-1/2.3

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100 - 8

SST-1/2.4

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN
KOD CPV 45432000 - 4

SST-1/2.5

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
KOD CPV 45450000– 6
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SST-1/1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45400000-1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SST-1/1.1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111300 - 1

SST-1/1.2

ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262520 - 2
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SST-1/1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45400000-7

WSTĘP
Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania
dotyczące robót budowlanych dla przebudowy i remontu łazienek "K" i "M" na
kondygnacji 0 w budynku Teatru Dramatycznego.

Zakres stosowania SST
SST -1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych na wstępie.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych
związanych z robotami budowlanymi przebudowy i remontu łazienek "K" i "M" na
kondygnacji 0 w budynku Teatru Dramatycznego.
Zakres stosowania SST
SST-1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych na wstępie.
Podstawowy zakres robót
SST-1/1.1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111300 - 1

SST-1/1.3

ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262520 - 2
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SST-1/1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111300 - 1

Podstawowy zakres robót
W istniejących pomieszczeniach budynku PKiN:
•
•
•
•
•
•

rozbiórka warstw podłogi na stropie
wykonanie skucia płytek ze wszystkich ścian
rozbiórka części ścian wewnętrznych z cegły pełnej
wykonanie odpowiednich przebić przez ściany – wykonanie otworu w ścianie
wewnętrznej pod nowe drzwi, przejścia instalacyjne
demontaż drzwi wejściowych w celu przeprowadzenia renowacji
wykonanie skucia zmurszałych i popękanych tynków

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót jw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, oraz poleceniami Inżyniera
– Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
wszystkich czynności wykonawczych – przygotowawczych, podstawowych i
pomocniczych dotyczących kompletnego wykonania robót.
Podstawowe zalecenia organizacyjno – wykonawcze
Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jak niżej:
•
szczegółowy zakres i kolejność robót, terminy
•
metody, sprzęt do w/w robót
•
sposób transportu i miejsce składowania materiału z rozbiórek, demontażu
•
inne czynności podstawowe wynikające z doświadczenia, sztuki budowlanej,
przepisów
Podstawowe wymagania techniczno – wykonawcze przy robotach rozbiórkowych,
demontażowych, naprawczych.
Zabezpieczenie terenu rozbiórki
Teren na którym mają być prowadzone roboty rozbiórkowe powinien być zabezpieczony
przed dostępem osób postronnych. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażu
należy odłączyć od rozbieranych elementów budowlanych wszelkie instalacje sanitarne i
elektryczne.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z
programem robót, sposobami rozbiórki, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także
środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy
powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych
środków ochrony osobistej.
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SST-1/1.2 ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262520 - 2

Podstawowy zakres robót murowych:
-

wykonanie ścian działowych z betonu komórkowego gr. 12 i 18cm

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót jw.
-

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych –
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność i
fachowość robót murowych wynikających z dokumentacji projektowej, Norm,
przepisów technicznych, Warunków Technicznych, niniejszej SST i zasad sztuki
budowlanej.

Materiały do robót murowych
• wewnętrzne murowane gr. 12 cm z bloczka na zaprawie cienkowarstwowej
• materiały dostarczone powinny być nieuszkodzone
• odbiór dostarczonej partii polega na sprawdzeniu zgodności z zamówieniem ilości
gatunku, oryginałem opakowania
• przechowywanie materiału powinno być zabezpieczone od uszkodzeń lub zniszczeń
Warunki Techniczne Wykonania Robót
-

spoiny pionowe, poziome grubości do 12 mm
mury przeznaczone do tynkowania należy wykonać na spoiny niepełne (15 mm)

Kontrola robót murowych polega na:
-

sprawdzeniu materiału (bloczek, zaprawy) stosowanego do muru
wiązania, grubości spoin,
pierwsza kontrola bieżąca powinna być przeprowadzona po wykonaniu ∼5% robót –
ocena i podjęcie decyzji o dalszym wykonaniu robót przez brygadę lub Podwykonawcę.
druga kontrola – bieżąca, okresowe kontrole wykonane przez służbę techniczną
Wykonawcy lub „Inżyniera”.
Fragmenty źle wykonane powinny być rozebrane i ponownie wykonane nieodpłatnie
przez wykonawcę.

Odbiór robót polega na:
-

sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową w zakresie sytuacyjno wysokościowym
sprawdzeniu atestów materiałowych materiałów użytych do robót
wiązania, spoin, wymiarów, grubości, liniowości, pionowości, tolerancji (odchyłki),
usytuowanie i pionowość otworów
prawidłowość ścian konstrukcyjnych i działowych,
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Odbiór lub zastrzeżenia do usunięcia – powinny być odnotowane w Dzienniku
Budowy z zaznaczeniem zakresu i terminu zakończenia robót naprawczych.
NORMY
•
•
•

PN-EN 771-4:2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych Część 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.”.
PN-EN 12004 Zaprawy cienkowarstwowe
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom 1
Budownictwo ogólne część 1 i 2 ARKADY W-wa 1990
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SST-1/2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH KOD CPV 45400000-1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SST-1/2.1

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
KOD CPV 4542 1152 - 4

SST-1/2.2

TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000 - 4

SST-1/2.3

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100 - 8

SST-1/2.4

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN
KOD CPV 45432000 - 4

SST-1/2.5

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
KOD CPV 45450000– 6
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SST-1/2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH - KOD CPV 45400000-1

WSTĘP
Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania
dotyczące robót budowlanych dla przebudowy i remontu łazienek "K" i "M" na
kondygnacji 0 w budynku Teatru Dramatycznego.

Zakres stosowania SST
SST -1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych na wstępie.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych
związanych z robotami budowlanymi przebudowy i remontu łazienek "K" i "M" na
kondygnacji 0 w budynku Teatru Dramatycznego.
Zakres stosowania SST
SST-1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych na wstępie.
Podstawowy zakres robót

SST-1/2.1

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
KOD CPV 4542 1152 - 4

SST-1/2.2

TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000 - 4

SST-1/2.3

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100 - 8

SST-1/2.4

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN
KOD CPV 45432000 - 4

SST-1/2.5

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
KOD CPV 45450000– 6
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SST-1/2.1 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
KOD CPV 4542 1152 - 4

Podstawowy zakres robót murowych:
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie
ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiałów tradycyjnych.
– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia
kartonu.
- Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie ścianek działowych, oraz obudowy z płyt g-k na ruszcie
stalowym, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom
norm i aprobat technicznych.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.
- ściana- konstrukcja pionowa, która ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie
budowlane i przenosi obciążenia.
- konstrukcja- uporządkowany zespół połączonych części zaprojektowany w celu
zapewnienia określonego stopnia sztywności
- ściana działowa- ściana pionowa nienośna dzieląca wnętrze
Ogólne wymagania dotyczące robot
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST ( wymagania ogólne) i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PNB-79405– wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Projekt przewiduje wykonanie ścianki działowej lekkiej gr. 10 cm
W skład materiałów wchodzą:
- 1x płyta g-k wodoodporna ( GKBI) - 1 x 12,5 mm
- stelaż stalowy- Profil poziomy stalowy UW-75, profil pionowy CW-75
- płyta z wełny mineralnej gr 70 mm
- 1 x płyta g-k wodoodporna (GKBI) - 1 x 12,5 mm
Ponadto przewidziana jest obudowa szachtu kanalizacyjnego. W skład materiałów
wchodzą:
- 1 x płyta wodoodporna g-k (GKBI) - 1 x 12,5 mm
- stelaż stalowy - profil poziomy UW-50, profil pionowy CW-50
- wełna twarda 5 cm
Do wykonania rusztów ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy
stalowej ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1:1997
Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową
nanoszona ogniowo.
Inne akcesoria: taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego,
perforowana papierowa- do wzmacniania spoin pomiędzy płytami g-k i spoin narożnych i
obwodowych uszczelki obwodowe polietylenowe gr 3-4 mm, filcowe 5 mm- do
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem.
Wkręty - do mocowania płyt g-k do kształtowników, oraz mocowania profili w uchwytach
powinny być stosowane wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.
Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Masa szpachlowa
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania połączeń pomiędzy
płytami g-k oraz spoinowania płyt powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe do
spoinowania. Do końcowego szpachlowania powinna być zastosowana masa szpachlowa
przeznaczona do tego celu. warunki stosowania wg instrukcji producenta.
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Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
oraz masa szpachlowa
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.
Klej gipsowy - gotowe kleje gipsowe. Sposób użycia, terminy ważności wg instrukcji
poszczególnych producentów.
SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynkow, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na
drugi.
Transport
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien
odbywać się w sposób zmechanizowany
WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robot
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia
powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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Montaż ścianek na ruszcie
Kotwienie rusztu
Poziome elementy rusztu kotwić do posadzki i sufitu kołkami rozporowymi plastikowymi .
Profile izolować od konstrukcji stropów taśmami wytłumiającymi. Kołki powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosować profile
wzmocnione. Dopuszczalna odległość między elementami nośnymi max 60 cm.
Mocowanie płyt do rusztu
Do zabudowy należy zastosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty mocować do
profili stalowych blachowkrętami
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ulożenia elementów
nośnych rusztu
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do
nich dłuższymi
krawędziami.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z frezowaniem umożliwiającym
zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśma papierową lub z
włókna szklanego w trzech cyklach wypełnienie spoin masa szpachlową i wciśnięcie taśmy
zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożyć tę samą masę na szerszej powierzchni i
na wyschnięta spoinę nałożyć masę szpachlową nawierzchniową stanowiącą podkład pod
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepna należy zastosować dwa cykle: naklejenie taśmy
i jednokrotne wypełnienie spoin masą , a po jej wyschnięciu szpachlowanie masa
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, która nanosi się na szerokości ok 40 - 60 cm dla "rozciągnięcia"
szpachlowanej spoiny.
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania robot
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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OBMIAR ROBÓT
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ścianek oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie
do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek,
drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. W przypadku robot remontowych, dla których nie
opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie
pomiarów w naturze.
ODBIOR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach)
łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
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PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badania.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym i z wgłębieniem
krzyżowym. PN-EN 1008:2004 Woda zarobową do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu. Ustawa z dn 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (
Dz. U. z 2004 r r. Nr 92 poz 881 ). Ustawa z dn 7 lipca 1994 r , prawo budowlane ( Dz. U.
z 2006 r Nr 156 poz 1118 jt ). Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany
Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –
wydanie IV – Krakow 1996 r.
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SST-1/2.2 TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000 - 4
Podstawy zakres robót tynkarskich
•
•

Tynki zwykłe cem. – wap. kat III
Uzupełnienie tynków zwykłych kat III

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiały
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
• Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykłe".
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według
normy PN-B-19701; 1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
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•

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Sprzęt
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− mieszarki do zapraw,
− agregatu tynkarskiego,
− betoniarki wolno spadowej,
− przenośnych zbiorników na wodę.
Transport
Transport materiałów
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z
normą BN-88/6731-08.
• Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robót
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
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•
•

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 1
O-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynków zwykłych
− Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1.
− Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być
zgodne z danymi określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100.
− Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-101 00.
− Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.
− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1: 1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1: 1 :2.
Kontrola wykonania robót
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robót
• Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".
• Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynku,
• wyglądu powierzchni tynku,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
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Odbiór robót
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
• pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu,
• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm
• na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
• likwidację stanowiska roboczego.
Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020: 1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
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zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
SST-1/2.3 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100 - 8
Zakres robót podstawowych malarskich
• Malowanie ścian konstrukcyjnych wykonanych z bloczka gazobetonowego
• Malowanie ścianek działowych z bloczka gazobetonowego
• Malowanie sufitów
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której
będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał
stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.
Materiały
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób
budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materiałów
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901 :2002,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych.
• Rodzaje i kolorystyka wg projektu architektury
Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Sprzęt i narzędzia
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
22

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pędzle i wałki,
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
• agregaty malarskie ze sprężarkami,
• drabiny i rusztowania.
Transport
Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu.
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione
zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
Tynki zwykłe
• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
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•

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie. 5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak
tynki zwykłe.

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o
wilgotności niewiększej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy,
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,
na którą wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót
malarskich zewnętrznych),
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej O°C,
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej
powietrza nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru.
Elementy,. które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania
określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
24

•
•
•
•
•
•

stosować,
sposób przygotowania farby do malowania,
sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty
malarskie),
krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
czas między nakładaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
• nie mieć śladów pędzla,
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją
projektową,
• być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatków modyfikujących),
• nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie
przekraczającej 20 cm2,
• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku
odmiennych barw, d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacją projektową,
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
• dobrze przylegać do podłoża,
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
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Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w
następujących terminach:
− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów ceglanych zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie
elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-1 01 00, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów
metalowych, wilgotność tynku,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość
powierzchni,
• wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów, elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach
malarskich,
− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
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• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w
zakresie:
• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach
od zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
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jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,
• sprawdzenie przyczepności powłoki:
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO
2409:1999,
•
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
Odbiór robót
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod
malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na
przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót,
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jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)
− Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i
prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
powłoki z wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i
trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w
stosunku do ustaleń umownych,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór
ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
Normy
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409: 1999
PN-EN 13300:2002
PN-C-81901 :2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie
Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
Farby olejne i aikidowe
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Woda zarobową do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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SST-1/2.4 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG ORAZ ŚCIAN
KOD CPV 45432000 - 4
Zakres robót podstawowych wykładzinowych i okładzinowych
• w modernizowanej hali stosuje się posadzkę np.: typu Tarkett Linosport o gr. 4,0 mm,
• w pomieszczeniach szatni oraz pokoju trenera należy zastosować linoleum np.: firmy
FORBO - Marmoleum serii Real Eucalyptus 3201 w rolce z zakładem na ścianę
minimum 10cm. Linoleum powinno spełniać następujące parametry: grubość 2,5mm,
odporność na wgniatanie 0,07mm, trwałość koloru stopnia 6, antypoślizgowość klasy
R10, izolacyjność akustyczna co najmniej 4. Połączenia posadzek PVC należy
wykonać za pomocą zgrzewu systemowego danej firmy.
• w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych np.:
firmy Harmann - pom. natrysku płytki ceramiczne 10x10cm, pom. przedsionka oraz
wc płytki ceramiczne 20x20cm oraz pom. komunikacji płytki 30x30cm.
• w pomieszczeniach natrysków należy zabezpieczyć warstwę gładzi samopoziomującej hydroizolacją np.: MAPELASTIC firmy MAPEI..
• do płytek ceramicznych w pomieszczeniach budynku należy zastosować Fugi
elastyczne szer. 1,5mm np.: firmy MAPEI w kolorze odpowiednim dla wybranego
rodzaju serii. Fugi kwaso i wodoodporne, połączenia spoin ścian i podłogi będą się
pokrywać z tolerancją +/- 2 szerokości spoin.
• w pomieszczeniach technicznych typu śmietnik należy zastosować posadzkę z
wylewki betonowej zacieranej na gładko.
• Połączenia posadzek między pomieszczeniami należy wykonać na styk. Przy
wykonywaniu połączeń należy uwzględnić wysokość danego wykończenia.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i
zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Materiały
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
• PN-EN 176: 1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiąkliwości wodnej E:53%. Grupa B I.
• PN-EN 177: 1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 3%<E:56%. Grupa Bila.
• PN-EN 178: 1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 6%<E:51%. Grupa B Ilb.
• PN-EN 159: 1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, dotyczy to
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności,
mrozoodporność i twardość.
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PNEN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Sprzęt i narzędzia
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejących,
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,
− poziomnice,
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
− gąbki do mycia i czyszczenia,
− wkładki (krzyżyki) dystansowe.
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Transport
Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych),
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych
niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie wykładziny PVC
Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy 8-20 i grubości
minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
• podkłady związane z podłożem - 25 mm
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków,
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni
dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10m2, a maksymalna długość boku nie większa
niż 3,5 m. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie
bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki")
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje
jednak oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na
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jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań
stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
"przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać
młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju
na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki
(krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy
płytkach o długości boku:
− do 100 mm
około 2 mm
− od 100 do 200 mm
około 3 mm
− od 200 do 600 mm
około 4 mm
− powyżej 600 mm około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spionowania.
Do spoinowania płytek
na przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek. Dokładny
czas powinien być określony rzez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
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między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
Wykonanie okładzin
Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
• ściany betonowe
• otynkowane mury
• płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione
resztek środków antyadhezyjnych starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z
elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może
być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1
m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według,
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wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego
rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości
cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
"przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla
niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i "mikroruchami"
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
"przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny
podłogowej. Płytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe.
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1
m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
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Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki
te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po
uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24
godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe
przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną
gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują
się okładziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.
Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych
powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
• prawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
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•

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien
obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru
odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
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cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego
odgłosu
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
projekcie,
listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego
odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta,
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.
Odbiór robót
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych i okładzinowych.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
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kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i
okładzin Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
Normy
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87: 1994
PN-EN 159:1996
PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999
PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9: 1998
PN-EN ISO 10545-10:199
PN-EN ISO 10545-11:1998
PN-EN ISO 10545-12:1999

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i
warunki odbioru.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i
sprawdzanie powierzchni.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości
na zginanie i siły łamiącej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych .
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalności liniowej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
szok termiczny.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności
wodnej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
Płytki
i
płyty
ceramiczne.
Oznaczenie
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PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002
PN-EN 12808-3:2002(U)
PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

mrozoodporności.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności
chemicznej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
plamienie.
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i
wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic
reaktywnych.
(U Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2:
oznaczenie odporności na ścieranie.
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymałości na zginanie i ściskanie).
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie
nasiąkliwości wodnej.
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich
wykonywania. Terminologia.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SST-1/2.5 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
KOD CPV 45450000– 6
Wszystkie prace wnętrzarskie ujęte w projekcie architektonicznym nie ujęte w
SST-1/2.1 – SST-1/2.5
Zakres robót
a) uzupełnienia ubytków sztukaterii
b) renowacja stolarki drzwiowej i okiennej
c) zakup nowej stolarki drzwiowej stylizowanej zgodnie ze wzorem z drzwi istniejących w
danym pomieszczeniu
d) renowacja parapetów z lastriko
e) renowacja kratek wentylacyjnych pomieszczeń
f) wykonanie nowych klamek okiennych i drzwiowych zgodnie ze wzorem z drzwi i okien
istniejących w danym pomieszczeniu.
WSZYSTKIE PRACE WYKOŃCZENIOWE WENĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI POSZCZEGÓLNYCH
PRODUCENTÓW
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu
prac, prowadzenia zapisów w rejestrze obmiarów.
Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową lub uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni być
dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doświadczenie zawodowe.
- Dokumentacja projektowa – zawiera rysunki,
- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ci
wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek,
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE ELEKETRYCZNE

Projektant:
inż. Wiesław Giziński
upr. nr 64/Wa/73
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1. Część ogólna
1.1 Nazwa zamówienia
Przebudowa i remont łazienek K i M na kondygnacji „0” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z przebudową i remontemłazienek
K i M na kondygnacji „0” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.2 i objętych dokumentacją projektową.
1.4 Określenia ogólne
Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i
„Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”
ST

- specyfikacja techniczna

ITB

- Instytut Techniki Budowlanej

PZJ

- program zapewnienia jakości

bhp

- bezpieczeństwo i higiena pracy

-Obwód – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed
przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód składa się z przewodów ochronnych (jeżeli są)
i związanych z nimi urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i wyposażenia dodatkowego. Przewód
ochronny może być wspólny dla kilku obwodów.
-Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym ułożony jest
jeden lub więcej obwodów.
-Napięcie znamionowe instalacji – napięcie na które instalacja elektryczna lub jej część została
zbudowana.
-Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub
zakończenia przewodów i kabli.
-Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia.
-Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalacji.
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-Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną,
a urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez
stosowania osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona do
ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem
łuku elektrycznego lub ognia.
-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
-Rozdzielnica - zespół urządzeń elektroenergetycznych składający się z aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziału energii
elektrycznej, łączenia i zabezpieczenia linii oraz obwodów zasilających i odbiorczych.
-Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym.
-Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem.
-Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome rożnych linii kablowych
pokrywają się lub przecinają.
-Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na
celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące
grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych
lub metalowych,
– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru.
1.

Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji sąwszystkie
materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać wymaganiom
odpowiednich obowiązujących norm.
2.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację
inspektora nadzoru i kierownika budowy.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami
transportu
wydanymi
przez
ich
wytwórcę.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku
podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania Ogólne”. Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od
warunków techniczno organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i
terminy poszczególnych etapów.
5.1.
Demontaże
Demontaż istniejących kabli i przewodów do i w rozdzielniach. Odłączenie istniejących obwodów
elektrycznych od napięcia na istniejących tablicach należy wykonać pod nadzorem konserwatora
instalacji elektrycznych. Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać we wskazane
miejsce Inwestorowi. Zbędny osprzęt elektryczny należy utylizować. Inwestorowi dostarczyć
protokół z przekazania osprzętu elektrycznego do utylizacji.
5.2.
Instalacje elektryczne
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz
sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych
przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Przed przystąpieniem do modernizacji urządzeń elektrycznych należy zabezpieczyć istniejące
tablice przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejących połączeń aparatów,
zniszczenie obudowy.
Po zamontowaniu dodatkowych obwodów należy:
- zainstalować aparaty zdjęte na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu
- podłączyć obwody zewnętrzne
- podłączyć przewody ochronne
Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie
oświetlenia na poziomie co najmniej:
- 200lx w pomieszczeniach sanitarnych
Wszystkie oprawy muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Dodatkowo
wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy
oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia
awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.
W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania, przewidziano
gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V podtynkowe w wykonaniu szczelnym (IP-44). Gniazda
montować na wysokości 0,3m od podłogi lub według wytycznych Użytkownika. Instalacja będzie
wykonana przewodem 750V, typu YDYżo3x2,5mm2 układanym pod tynkiem.
6. Próby i protokoły
- Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji
- Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia
- Dokumentacja powykonawcza
Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Podczas prac przestrzegać zasad BHP
Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badaniai pomiary.
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary impedancji pętli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemień
7. Obmiar robót
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
8. Odbiór robót
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników
przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej.
8.1

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu
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b) przewody i kable podlegające zabudowie
Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać
spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich
zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie.

a)
b)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
projektową dokumentację powykonawczą,
protokóły z dokonanych badań i pomiarów,

9.

Podstawa płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie.
10.

Przepisy związane

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące normy
Numer normy
PN-EN 60598-1:2011
PN-HD 60364-5-559:2012
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010
PN-EN 60598-2-2:2012
PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012
PN-HD 60364-7-714:2012 (uznaniowa)
PN-EN 60662:2012 (uznaniowa)

PN-EN 61347-2-7:2013

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa)

PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-HD 60364-1:2010

Tytuł normy (zakres powołania)
Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i
badania (oryg.).
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-559:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.).
Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2:
Miejsca pracy na zewnątrz.
Oprawy oświetleniowe – Część 2-2: Wymagania
szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane.
Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania
szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –
Instalacje oświetlenia zewnętrznego (oryg.).
Lampy sodowe wysokoprężne – Wymagania funkcjonalne
(oryg.).
Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe
dotyczące
urządzeń
elektronicznych
zasilanych
z
akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym
zasilaniem).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
(oryg.).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1
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PN-IEC 60364-3:2000
PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa)

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2013

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-56:2013
PN-HD 60364-6:2008

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk,
definicje.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie
ogólnych charakterystyk.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i
przewody ochronne (oryg.).
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed
porażeniem elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed
skutkami oddziaływania cieplnego.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed
prądem przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem
napięcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 551: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie
izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia
do ochrony przed przepięciami.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i
łączenia.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje
bezpieczeństwa.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6:
Sprawdzanie.
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ST-0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
WYMAGANIA OGÓLNE
KOD CPV 45000000-7
1.

DANE OGÓLNE

1.1. Obiekt
ARANŻACJA WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE
DRAMATYCZNYM W WARSZAWIE PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA
1.2.

Inwestor

TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY PL. DEFILAD 1, 00-901
WARSZAWA
1.3. LOKALIZACJA, PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek biurowo usługowy posiada, 6 kondygnacyjny, budynek podpiwniczony.
2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

2.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót - instalacji sanitarnych wewnętrznych w istniejącym budynku
Pałacu Kultury i Nauki w Teatrze Dramatycznym w remontowanych łazienkach na poziomie
parteru z pomieszczeniami technicznymi na poziomie piwnicy w zakresie instalacji wod-kan
i centralnego ogrzewania.

2.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 2. 1.

2.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych instalacyjnych sanitarnych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
SST 1
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE KOD CPV
45332000-3
SST 2
INSTALOWANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV
45331100-7
UWAGA !
ROBOTY NIE UJĘTE W DOKUMENTACJI A WYNIKAJĄCE Z TECHNOLOGII
BUDOWY, ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW LUB MONTAŻU URZĄDZEŃ
POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM
WYKONAWCY, A BRAK ICH WYSZCZEGÓLNIENIA W DOKUMENTACJI NIE
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MOŻE
STANOWIĆ
PODSTAWY
DO
ROSZCZEŃ
FINANSOWYCH
WYKONAWCY W STOSUNKU DO INWESTORA LUB BIURA PROJEKTÓW.
2.4

Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który
jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z
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przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
części obiektu - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późno zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)",
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
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istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
− możliwością
powstania
pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, i utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
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Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

3.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
są właściwie oznaczone:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych
certyfikacją na znak bezpieczeństwa
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa6, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi
normami.
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3.1

Źródła uzyskania materiałów
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

3.2

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

3.3

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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5.

TRANSPORT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
5.2

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące Przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.

WYKONANIE ROBÓT

6.1

Przed rozpoczęciem robót wykonawca (Generalny Wykonawca) opracuje:
-

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części
opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
7.2

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę·

7.4

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.5 Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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•
•
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
•
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
•
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
•
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•
dane dotyczące jakości materiałów, ,
•
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
•
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę protokoły przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
59

8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót".
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
-

Podstawa płatności określona w umowie

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00
poz.1157, Nr120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439, Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami)
10.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U z 2002 r Nr
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) .
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10.3. Normy
Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 3.04.2001, Dz. U nr 38 poz. 456 z późniejszymi zmianami i inne powołanie w w/w
Rozporządzeniach
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SST - 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
KOD CPV 45332000-3
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące
kompleksowego wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej w łazienkach męskiej i damskiej na parterze w Teatrze Dramatycznym w
budynku Pałacu Kultury I Nauki przy pl. Defilad 1 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych na wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych
związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej w łazienkach męskiej i damskiej na parterze w Teatrze Dramatycznym w
budynku Pałacu Kultury I Nauki przy pl. Defilad 1 w Warszawie.
2.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociągowa:
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe w określone w
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez
ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej:
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni)
– od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody cieplej:
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą
urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej
punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji :
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne, ppróbne:
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze
odniesienia równej 20 cC
Temperatura robocza instalacji, trob (lub toper):
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w
żadnym jego punkcie.
Temperatura robocza wody zimnej wynosi 20 cC, a instalacji wody ciepłej 60 cC.
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Średnica nominalna DN (dn):
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla
rur- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w
milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury (en):
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
3.
PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT

3.1.

rOBOTY DEMONTAŻOWE

-

demontaż przewodów wodnych i kanalizacyjnych
demontaż przyborów sanitarnych i armatury
wywóz materiałów z demontażu

3.2.

rOBOTY MONTAŻOWE

•
•
•
•

Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych polipropylenu typu PN-20,
Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC
Montaż nowych przyborów sanitarnych i armatury
Montaż izolacji

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna, zapewniać obiektowi budowlanemu, w
którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w
szczególności:
•
bezpieczeństwa konstrukcji
•
bezpieczeństwa pożarowego
•
bezpieczeństwa użytkowania
•
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
•
ochrony przed hałasem
•
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w
drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z wprowadzonymi
formalnymi korektami) i z zasadami wiedzy technicznej.
4.

SPRZĘT

Zgodnie z ST-0 pkt 4 „Wymagania ogólne”
5.
5.1.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Przewody
•
woda zimna rury z polipropylenu PP PN 20
•
woda ciepła i cyrkulacja rury z polipropylenu sieciowanego PP STABI PN20
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Armatura
•
Bateria umywalkowa sztorcowa samozamykająca przyciskowa z regulacją odpływu i
temperatury
z wężykami np. SCHELL seria PURIS SC/PETIT SC
•
Spłuczka pisuaru natynkowa uruchamiana fotokomórką na baterie np. SCHELL
•
Zawory odcinające kulowe kątowe do armatury dn15 np. SCHELL
•
Zawór ze złączką do węża dn15 np. SCHELL
W specyfikacji podano przykładową armaturę. Dopuszcza się zastosowanie armatury innej,
równoważnej, nie gorszej jakościowo i stylistycznie niż podano przykładową po
przedstawieniu do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.
Izolacja
Przewody wody zaizolować izolacją o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/Mk zgodnie
z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. z późn. zmianami i wymaganiami producenta izolacji
oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.
5.2

Instalacja kanalizacji wewnętrznej

Przewody
- rury PVC cienkościenne-piony i podejścia do przyborów
Przybory sanitarne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umywalka nablatowa wpuszczana owalna z syfonem np. KOŁO seria COCKTAIL
65x42cm NR
KAT. 3/865
Umywalka dla osoby niepełnosprawnej z syfonem 65x55 np. KOŁO seria NOVA TOP bez
barier
Odpływ umywalki stalowy chromowany z korkiem automatycznym
Pochwyt do umywalki dla osoby niepełnosprawnej, chromowany uchylny 60 cm np.
KOŁO
Miska ustępowa podwieszana z deską wolno opadającą np. DURAVIT seria STARCK
Miska ustępowa podwieszana dla osoby niepełnosprawnej np. KOŁO seria NOVA TOP
bez barier
Pochwyt do miski ustępowej dla osoby niepełnosprawnej, chromowany uchylny 60 cm np.
KOŁO
Spłuczka podtynkowa stawiana na posadzce z regulowana ilością odpływu wody np.
GEBERIT
Przycisk dwustopniowy do spłuczki podtynkowej o kształcie okrągłym np. SCHELL
VERONA E
NR KAT. 01 170 06 99
Pisuar bezrantowy montowany do ściany z otworem od góry na baterię spłukującą np.
ROCA seria MURAL
Przegroda pisuarowa zaokrąglona montowana do ściany 40x73 np. ROCA seria WING
Wpust podłogowy łazienkowy PP z syfonem odpływ pionowy ruszt chromowany

W specyfikacji podano przykładowe przybory. Dopuszcza się zastosowanie przyborów
innych, równoważnych, nie gorszych jakościowo i stylistycznie niż podano przykładową po
przedstawieniu do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.
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6.

TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 pkt 5 „Wymagania ogólne”
7.

WYKONANIE ROBÓT

7.1.

Instalacje wodne

7.1.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej
Przewody poziome prowadzone są ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia
instalacji przez punkty czerpalne
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z
wymagań dla materiałów, z którego wykonane są rury.
Przewody podejść wody zimnej i cieplej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających
odgałęzienia.
Przewody prowadzone w zakrytych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej
lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych
powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją
zakrywający oraz aby w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe
naprężenia lub siły rozrywające połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.
Przewody instalacji wodociągowej należy zaizolować. Odległość zewnętrznej powierzchni
przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna
wynosić co najmniej dla przewodów o średnicy
- 25 mm – 3cm,
- 32 do 50 mm – 5 cm
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody poziome
instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji
ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej
przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów
elektrycznych powinna wynosić 0,1m.
Przewody pionowe powinny być tak ułożone, aby odchylenie od pionu na każdej kondygnacji
było nie większe niż 1 cm.
7.1.2. Podpory
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych wykonywane są zgodnie z
projektem technicznym. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór mają umożliwiać łatwy i trwały
montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych zapewniają swobodny
osiowy przesuw przewodu. Należy stosować odpowiednie maksymalne odstępy miedzy podporami
przewodów.
Konstrukcja wsporników lub uchwytów powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować
podkładki elastyczne.
Wszystkie elementy podwieszeń, mocowań dla przewodów instalacji hydrantowej muszą posiadać
atesty p.poż.
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7.1.3. Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną stosuje się tuleje ochronne, nie może się w niej
znajdować żadne połączenie rury ( przejście rurą w tulei przez przegrodę nie jest podporą
przesuwną). Średnica wewnętrzna tulei jest większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu (o co
najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 1 cm – przez trop), Tuleja ochronna jest
dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez trop
wystaje około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją jest wypełniona materiałem trwale plastycznym i
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń
ścinających.
7.1.4. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, przed
zainstalowaniem jej usuwa się z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidłowości działania armatury instaluję się ją tak aby była dostępna do obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach instaluję się tak żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny
z kierunkiem przepływu na armaturze.
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę
wodociągową do urządzeń spłukujących miski ustępowe oraz pisuary. Armaturę na przewodach
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem
kierunku przepływu na armaturze.
Przewód ciepłej wody w armaturze mieszającej powinien być podłączony z lewej strony.
7.1.5. Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane cieplnie.
Izolacje cieplną rozpoczyna się po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności,
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokołem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna musi być suchy i
czysty. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zawilgoceniami. Izolacja cieplna wykonywana jest w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie
się ognia.
7.1.6. Oznaczenia
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, oznacza się zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia. Oznaczenia
wykonywane są w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem o obsługą tych elementów
instalacji.
7.2. Instalacja kanalizacyjna
7.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej – wymagania ogólne
Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych
lub w bruzdach ścian wewnętrznych. W przypadku umieszczenia w bruzdach ściennych należy
zapewnić izolację powietrzną dookoła rury.
Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku powinny być prowadzone w kierunkach
prostopadłych i równoległych do ścian budynku. Zabrania się prowadzenia przewodów
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.
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7.2.2. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej ścieków bytowo- gospodarczych
Podejścia przyborów sanitarnych do pionów można wykonać jako oddzielne lub można połączyć
kilka przyborów sanitarnych a następnie wspólnym przewodem podejść do pionu Minimalne
spadki przewodów odpływowych i połączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej powinny wynosić, w
zależności od średnicy:
dla d=0,10 m – 2%
dla d=0,15m – 1,5%
Największe dopuszczalne spadki przewodów instalacji kanalizacyjnej dla przewodów z tworzyw
sztucznych:
- 15% dla d ≤ 0,15m
7.2.3. Zamknięcia wodne
Każdy przybór sanitarny powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne instalowane
bezpośrednio pod nim. Wysokość zamknięcia wodnego powinna być nie mniejsza niż 50 mm.
Zamknięcia wodne powinny być dostępne do czyszczenia.
7.2.4. Wymagania i lokalizacja
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania
określone w odpowiednich normach. Lokalizacja urządzeń zgodnie z rysunkami zawartymi w
części graficznej projektu technicznego.
8.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z ST-0 pkt 7 „Wymagania ogólne”

9.

odbiór robót i badania odbiorcze

Przed badaniami odbiorczymi instalacji wodociągowej należy sprawdzić w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji
wodociągowej.
9.1.

Instalacje wodne

Dokumentacja techniczna powykonawcza
W szczególności powinna zawierać:
•
•
•

projekt techniczne powykonawczy instalacji wodociągowej, którego realizację potwierdzili
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, na którym naniesiono zmiany i
uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji)
oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem technicznym
oraz przepisami i obowiązującymi normami
na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub
dystrybutora

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie
instalacji wodociągowej
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie
instalacji i w szczególności podlegają im prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
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realizowanej instalacji. Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.
9.3.

Odbiór techniczny-częściowy instalacji wodociągowej

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji
wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót np. przewody ułożone i
zaizolowane w zamurowanych bruzdach itp., których sprawdzenie będzie niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w
trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
•
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie
•
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
•
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych.
Odbiór techniczny-końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
•
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej
•
instalację wypłukano, napełniono wodą
•
dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
•
projekt techniczny powykonawczy instalacji
•
dziennik budowy
•
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami
•
protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
•
protokóły odbiorów technicznych-częściowych
•
protokóły wykonanych badań odbiorczych
•
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
W ramach odbioru końcowego należy:
•
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
•
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi w
odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
•
sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
•
sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych
•
sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych
•
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania. Protokół
odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
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W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny
odbiór instalacji.
•
Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej.
Szczegółowy zakres badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności,
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartości
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.
•
Badanie szczelności instalacji wodociągowej
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd (jeżeli bruzdy muszą być
zakryte, wówczas badanie przeprowadza się na zakrywanej części w ramach odbiorów
częściowych), przed pomalowaniem elementów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelności przeprowadzane jest wodą, dopuszcza się wykonanie badania sprężonym powietrzem.
Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.
•
Przebieg badania szczelności wodą zimną:
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik
wody, zawory odcinające, zwrotny i spustowy.
Podczas badania używany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % większym od
ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie
wyższym. Badanie szczelności instalacji wodą zimną możemy rozpocząć po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie
przecieków wody i roszenia.
Wartości ciśnienia próbnego przyjmujemy w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz
nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie warunkami podanymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych.
Po przeprowadzeniu badania szczelności woda zimną, powinien być sporządzony protokół badania
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie.
•
Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą
zimną należy podać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze
60oC.
•
Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą
Instalację wodociągową napełniona wodą należy opróżnić przed obniżeniem się temperatury
zewnętrznej poniżej 0oC.
•
Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i
odpowiadający oznakowaniu na schematach.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
•

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością
przepływów zwrotnych
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku dokonywane jest z instalacji
wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi
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instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed
przepływami zwrotnymi. Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający
wyniki badań.
•
Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej
Badanie armatury odcinającej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: doboru armatury
(identyfikacja i porównanie z projektem technicznym), szczelność połączeń armatury, poprawność
i szczelność montażu głowicy armatury, w przypadku armatury z regulacją montażową sprawdza
się również regulacje po rozruchu instalacji.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
9.2. Instalacja kanalizacyjna
Przed badaniami odbiorczymi instalacji kanalizacyjnej sprawdza się w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji
kanalizacyjnej.
•

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
kanalizacyjnej
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie
instalacji i w szczególności podlegają im prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji. Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.

•
Odbiór techniczny-częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji
kanalizacyjnej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. W ramach odbioru częściowego
należy:
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym
projekcie
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych.
• Odbiór techniczny - końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji
• dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•
Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
•
dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
•
dziennik budowy
•
atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów
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•
wyniki badań
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru.
W ramach odbioru końcowego należy:
•
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
•
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi
w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
•
sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
•
sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych
•
sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych
•
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacyjnej do użytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny
odbiór instalacji.
•
Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej.
Szczegółowy zakres badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności.
•
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd (jeżeli bruzdy muszą być
zakryte, wówczas badanie przeprowadza się na zakrywanej części w ramach odbiorów
częściowych)
•
Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą
Instalację kanalizacyjną napełnioną wodą należy opróżnić przed obniżeniem się temperatury
zewnętrznej poniżej 0oC.
•
Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczególne
przewody są oznakowane (średnica i spadki) w sposób widoczny i trwały.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
•
Badanie odbiorcze innych elementów
Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o projekt
techniczny instalacji i dokumentację techniczno – ruchową opracowaną przez producenta. Po
przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
10.

POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

Zgodnie z ST-0 pkt 10 „Wymagania ogólne”
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SST - 2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE:
INSTALOWANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7
1.

WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące
kompleksowego wykonania instalacji centralnego ogrzewania w łazienkach męskiej i damskiej
na parterze w Teatrze Dramatycznym w budynku Pałacu Kultury I Nauki przy pl. Defilad
1 w Warszawie.
1.2 Zakres stosowania sst
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych na wstępie.
1.3 Zakres robót objętych sst
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych
związanych z instalacją centralnego ogrzewania w łazienkach męskiej i damskiej na parterze
w Teatrze Dramatycznym w budynku Pałacu Kultury I Nauki przy pl. Defilad 1 w
Warszawie.
- przekucia i roboty budowlane KOD CPV 4553000 - 7
- montaż instalacji centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100 -7
2.OKREŚLENIA PODSTAWOWE:
Instalacja ogrzewcza wodna:
Stanowi ją układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz
z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej,
oddzielony zaworami od źródła ciepła.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego:
Instalacja ogrzewcza której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia
z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna:
Instalacja stanowiąca część lub całość inst. ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w
celu ogrzewania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny):
Woda napełniająca instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła:
Węzeł ciepłowniczy.
Ciśnienie robocze instalacji, prob :
Obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji dokumentowej, które dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jego punkcie.

74

Ciśnienie dopuszczalne instalacji:
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego w najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne instalacji, ppróbne :
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie szczelności.
Ciśnienie nominalne PN :
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze
odniesienia równej 20 oC.
Temperatura robocza instalacji, trob :
Obliczeniowe temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jego punkcie.
Średnica nominalna DN (dn):
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla
rur- średnicy zewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury (en):
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
3.

PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT:

3.1.

ROBOTY DEMONTAŻOWE BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

-

demontaż grzejników

3.2.

ROBOTY MONTAŻOWE

-

montaż grzejników
montaż przewodów stalowych

Instalacja ogrzewcza powinna, zapewniać obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano,
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji
- bezpieczeństwa pożarowego
- bezpieczeństwa użytkowania
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
- ochrony przed hałasem
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz.
690 – zm. Z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw
udzielonych w trybie przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a także z zasadami wiedzy technicznej.
4.

SPRZĘT

Zgodnie z ST-0 „ Wymagania ogólne”
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5.

WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT C.O.
(z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji, szczegółów
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące robót a także wymagania
specjalne)

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6.

Montaż rurociągów z rur PP klejonych na ścianie budynku wraz z montażem tuleji
ochronnych
montowanych w przegrodach
Montaż rurociągów z rur AL-PEX w izolacji termicznej o złączkach zaciskowych w
warstwie izolacyjnej posadzki
Wykonanie i montaż rozdzielaczy dla instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
bez szwu wraz z wykonaniem tuleji i montażem manometrów tarczowych śr. 160 mm i
termometrów w tuleji osłonowej
Montaż zaworów przelotowych kulowych o kielichach gwintowanych na rozdzielaczu
powrotnym ,
pod automatycznymi zaworami odpowietrzającymi , na spustach z
rozdzielaczy , zaworów spustowych z instalacji
Montaż automatycznych pionowych zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie
instalacji
Montaż zaworu regulacyjnego o kielichach gwintowanych możliwością nastawy
przepływu czynnika
grzewczego na rozdzielaczu zasilającym
Wykonanie próby szczelności instalacji ciepła technologicznego
Ręczne czyszczenie z rdzy rurociągów wraz z dwukrotnym malowaniem farbami
ftalowymi lub
olejnymi odpornymi na temperaturę –pierwsza warstwa farba podkładowa
druga warstwa farba
nawierzchniowa
Wykonanie izolacji termicznej rurociągów izolacją z pianki poliuretanowej
Wykonanie przebić przez przegrody budowlane wraz z zamurowaniem, otynkowaniem i
pomalowaniem tynków sufitu
Demontaż grzejników żeliwnych członowych wraz z wykuciem wsporników i naprawą
tynku,
Montaż grzejników stalowych płytowych
Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych,
TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne”
7.
7.1

ROBOTY MONTAŻOWE
Prowadzenie przewodów instalacji grzewczej

Przewody poziome prowadzone są ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych możliwość
odpowietrzenia instalacji. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami
spoczywają na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w wymaganych odstępach.
Przewody poziome prowadzi się powyżej przewodów instalacji wody zimnej
i przewodów gazowych.
Przewody prowadzi się w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych oraz
umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewód zasilający i powrotny prowadzone są obok siebie równolegle (zasilający z prawej strony,
powrotny z lewej), w odpowiednich odległościach w zależności od ich średnic, obejścia pionów
gałązkami grzejnikowymi należy wykonywać od strony pomieszczenia.
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7.2

Podpory

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych wykonywane są zgodnie z
projektem technicznym. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór mają umożliwiać łatwy i trwały
montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych zapewniają swobodny
poosiowy przesuw przewodu. Należy stosować odpowiednie maksymalne odstępy miedzy
podporami przewodów.
Przewody poziome na stropie, wykonane z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego
osadzonej w warstwach podłoża podłogi, przewody w takich rurach osłonowych są prowadzone
swobodnie.
7.3 .

Tuleje ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną stosuje się tuleje ochronne, nie może się w niej
znajdować żadne połączenie rury ( przejście rurą w tulei przez przegrodę nie jest podporą
przesuwną). Średnica wewnętrzna tulei jest większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu ( o co
najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 1 cm – przez strop), Tuleja ochronna jest
dłuższa o długość przegrody pionowej o około 5 cm, a przy przejściu przez strop wystaje około 2
cm powyżej posadzki., nie dotyczy to tulei na rurach przyłączy grzejnikowych, ich wylot ze ściany
jest osłonięty tarczką ochronną.
Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją jest wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się
i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
wykonywany jest w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej
(szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej) wymaganą dla tych elementów zgodnie, z
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Przepusty w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu wykonywane są
w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z
rozwiązaniem szczegółowym w projekcie. Wodoszczelne przepusty w tulei ochronnej
wykonywane są zgodnie z rozwiązaniem znajdującym się w projekcie.
7.4 .

Montaż grzejników

Grzejnik ustawiany przy ścianie montowany jest albo w płaszczyźnie pionowej albo równoległej
do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie montuje się z uwzględnieniem możliwości
jego odpowietrzania.
Grzejniki montuje się zgodnie z instrukcją producenta grzejników:
- Stalowe członowe 3 i 4 kolumnowe do ściany na wspornikach ściennych (dodatkowo z
uchwytami)
Wsporniki i uchwyty osadzane są w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, grzejnik opiera się
na wszystkich wspornikach całkowicie.
Należy zachować minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów takich jak: podłoga,
ściana, sufit, drugi grzejnik.
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami do czasu zakończenia
robót wykończeniowych, jeżeli zabezpieczenie nie jest możliwe instaluje się grzejnikowy szablon
montażowy ( w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek).
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji należy wyposażyć w armaturę spustową.
7.5 .

Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura) instalacji, przed
zainstalowaniem jej usuwa się z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Po sprawdzeniu prawidłowości działania armatury instaluję się ją tak, aby była dostępna do
obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach instaluję się tak żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z kierunkiem przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach jest zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, i uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie
z projektem technicznym (zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie
wymagają dodatkowego zamocowania).
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu do pionów, a także na gałęziach
powinna instaluje się w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod
grzybek”.
Armatura spustowa instalowana jest w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów
przed elementem zamykającym armatury odcinającej, powinna być zaopatrzona
w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji
w zbiornikach. Każdy pion o wysokości 3 kondygnacje lub grupa pionów o wysokości 2-3
kondygnacji, lecz obsługujących nie więcej niż 20-25 grzejników są wyposażane w armaturę
odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.
Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadza się po zakończeniu montażu, płukaniu
i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury
regulacyjnej wykonuje się zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym
instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnych termostatycznych zaworów grzejnikowych ustawiany
jest na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych (zgodnie
z instrukcją producenta zaworów).
7.6.

Zabezpieczania antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych
ze stali węglowej, są wykonywane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym.
7.7.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodów, jeżeli:
- są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu,
w którym znajduje się grzejnik do którego podłączone są te gałązki
- prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C
- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
określonych przewodów
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego.
Izolacje cieplną rozpoczyna się po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności,
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna musi być suchy i czysty, jego grubość oraz
rodzaj są zgodne projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Zakończenia izolacji cieplnej
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami.
Izolacja cieplna wykonywana jest w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
7.8.

Oznaczenia

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, oznacza się zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej.
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Oznaczenia wykonywane są w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem o obsługą tych
elementów instalacji.

8.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z ST-0 „ Wymagania ogólne”
9.

odbiór robót i badania odbiorcze

Przed badaniami odbiorczymi instalacji ogrzewczych sprawdza się w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji
ogrzewczej, robót budowlanych i wykończeniowych.
Dokumentacja techniczna powykonawcza:
W szczególności powinna zawierać:
a) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła
i nominalnymi parametrami pracy instalacji
b) projekt techniczne powykonawczy instalacji ogrzewczej (którego realizację potwierdzili
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, na którym naniesiono zmiany
i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji)
c) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku
d) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT
e) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz
przepisami i obowiązującymi normami
f) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno – ruchowymi tych wyrobów
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne
g) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub
dystrybutora
9.1.

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie
instalacji i w szczególności podlegają im prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji. Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.
9.2.

Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót np. przewody ułożone
i zaizolowane w zamurowanych bruzdach itp., których sprawdzenie będzie niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w
trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian
w tym projekcie
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
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- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych.
9.3.

Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej
instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono
dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)
zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań
związanych z oszczędnością energii.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy instalacji
dziennik budowy
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami
protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
protokóły odbiorów technicznych-częściowych
protokóły wykonanych badań odbiorczych
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalację
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi
w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych
sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny
odbiór instalacji.
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9.4.

Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej.
Szczegółowy zakres badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy inwestorem
i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.
9.5.

Badanie szczelności instalacji ogrzewczej

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów (jeżeli bruzdy lub
kanały muszą być zakryte, wówczas badanie przeprowadza się na zakrywanej części
w ramach odbiorów częściowych), przed pomalowaniem elementów oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej.
Badanie szczelności przeprowadzane jest wodą, dopuszcza się wykonanie badania sprężonym
powietrzem, podczas badania instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną:
Przed badaniem, instalacja musi być skutecznie wypłukana wodą, czynność ta jest wykonywana
przy temperaturze zewnętrznej dodatniej, a budynek w którym znajduję się instalacja nie może być
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe mają
byś otwarte, a obejściowe zamknięte.
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych odpowietrzników, ale jedynie ich zawory stopowe,
dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji w zawór stopowy wkręca się odpowietrznik.
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury
zabezpieczające.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy przy ciśnieniu
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji między innymi do sprawdzenia
czy nie występują przecieki wody lub roszenie.
Instalację, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania
ujemnej temperatury zewnętrznej zalecane jest zabezpieczenie jej przed zamarznięciem przez
zastosowanie wody ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania oraz nie wyposażać
instalacji w grzejniki, ale w szablony grzejnikowe.
Przebieg badania szczelności wodą zimną:
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną
w zbiornik wody, zawory odcinające, zwrotny i spustowy.
Podczas badania używany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % większym od
ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
i 0,2 bar przy zakresie wyższym. Badanie szczelności instalacji wodą zimną możemy rozpocząć po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie
wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia.
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość
w najniższym punkcie instalacji.
Wartości ciśnienia próbnego przyjmujemy zgodnie z „Warunkami technicznymi i odbioru
instalacji”, badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odpowiednio w nich podanymi.
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Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama i
nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelności woda zimną, powinien być sporządzony protokół badania
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie.
9.6.

Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:
ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła
podłączyć naczynie wzbiorcze
sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji (o ile jest ona wykonana)
sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić właściwy poziom wody
w naczyniu wzbiorczym – przy naczyniu otwartym, przy zamkniętym sprawdzić czy
ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
uruchomić pompy obiegowe
Następnie przeprowadza się badanie działania na zimno – we wskazanych w projekcie punktach
instalacji i sprawdza się zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia
z wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań sporządza się protokół zawierający
wyniki badań.
9.7.

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą

Po pierwszym napełnieniu wodą instalacji nie należy jej opróżniać z wyjątkiem przypadków, gdy
zachodzi konieczność dokonania naprawy upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika
retencyjnego.
Instalacje napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie zimy ujemnej temperatury zewnętrznej
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest ramach odbioru częściowego, to badanie należy
przeprowadzać wodą częściowo uzdatnioną, aby ta część poddana próbie nie uległa korozji.
9.8.

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji
przeprowadza się po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, ale
przed wykonaniem izolacji cieplnej i przykryciem przewodów.
Badania polegają na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi
w dokumentacji technicznej. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich
szczelność.
Po przeprowadzeniu badania należy sporządzić protokół zawierający wyniki badań.
9.9.
Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
Podczas badania odbiorczego odpowietrzania należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania
miejscowego. Następnie po co najmniej 2 dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można
przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza
się w sposób pośredni, sprawdzając „ na dotyk” czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
9.10.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne,
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rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i
odpowiadający oznakowaniu na schematach.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
9.11.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartości ciśnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartości ciśnienia i temperatury przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
Podczas badania sprawdza się, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z
kotła
na
paliwo
stałe
instalacji
ogrzewczej
wodnej
systemu
zamkniętego
z naczyniem wzbiorczym przeponowym.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
9.12.

Badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku
spełniają wymagania ochrony cieplnej, istotne spostrzeżenia dokumentuje się wpisem do
dziennika budowy.
Badanie poprawności działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji
po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie
Badanie przeprowadza się po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania budynek powinien być ogrzewany prze co
najmniej 3 doby. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. Oraz skontrolować zdolność wydłużania się
kompensatorów, wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.. w celu
zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy po badaniu szczelności na gorąco
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji , instalację
uznajemy za spełniająca wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1% jego pojemności.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonać
w następujący sposób:
pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu
±0,5 K, pomiar wykonuje się w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku.
pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 K,
pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa, pomiar temperatury powietrza w
ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5
K, pomiarów dokonuje się na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m , a odległość między punktami pomiarowymi nie
przekraczała 10 m.
pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za dokonywanie
tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji.
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9.13.

Badanie pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badanie pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie
doboru pompy, co wykonuje się przez: identyfikację i porównanie z projektem technicznym,
szczelność połączenia pompy, przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu
i wylotu pompy, zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniami, poprawność montażu pompy
w zakresie BHP.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
9.14.

Badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badanie armatury odcinającej ( z regulacja montażową) przy odbiorze instalacji, obejmują
sprawdzenie: doboru armatury (identyfikacja i porównanie z projektem technicznym), szczelność
połączeń
armatury,
poprawność
i
szczelność
montażu
głowicy
armatury,
w przypadku armatury z regulacją montażową sprawdza sie również regulacje po rozruchu
instalacji.
Badanie armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują
sprawdzenie: doboru armatury automatycznej regulacji, co wykonuje się przez ich identyfikację i
porównanie z projektem technicznym, poprawność i szczelność montażu połączeń armatury i
głowicy armatury, poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, nastaw
wartości zdanych na regulatorach i funkcjonowaniu regulatorów podczas ruchu próbnego, plomb
na regulatorach, poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
9.15.

Badanie odbiorcze innych elementów

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz
itp.
Powinny
być
określone
w
oparciu
o
projekt
techniczny
instalacji
i dokumentację techniczno – ruchową opracowaną przez producenta.
Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.
10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00
poz.1157, Nr120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439, Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718) z późn. zmianami.
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 – zm. Z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) z późn.
zmianami.
3) WYMAGANIA TECHNICZNE CORBIT INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru instalacji Ogrzewczych, zeszyt nr 6, Warszawa maj 2003r.
4) Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z późniejszymi zmianami, i inne powołane w
wyżej wymienionych przepisach.
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