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SST     SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY REMONTOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Roboty budowlane remontowe w zakresie budynków

A. Wiadomo ci wst pne.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych  z
przywróceniem funkcji pomieszcze  mieszkalnych w budynkach po onych w Zielonce Nr 8 na dzia ce 1479/36 i w
Ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4. Przedmiotem s  prace polegaj ce na wykonaniu koniecznych napraw i remontu cz ci
wspólnych budynków zagra aj cych bezpiecze stwu u ytkowania i koniecznych dla prawid owej funkcji lokali socjalnych
zapewniaj cej jej u ytkownikom pobór wody i odbiór cieków z urz dze  sanitarnych oraz dostaw  energii elektrycznej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. oraz jako
uzupe niaj cy dokument przetargowy.

Zakres robót obj tych ST.
Szczegó owy zakres robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w
zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.

Okre lenia u yte w niniejszym ST s  zgodne z polskimi normami.

Projektant – osoba uprawniona fizyczna lub prawna, która jest autorem projektu.

Kierownik budowy – osoba zatrudniona przez wykonawc  – upowa niona do kierowania robotami na budowie i do
wyst powania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji obiektu.

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, który stanowi cz  konstrukcyjn  lub technologiczn
mog  spe ni  funkcje techniczno – u ytkowe.

Przedmiar robót - wykaz robót z okre leniem ich ilo ci i kolejno ci ich wykonania.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru nad budow  w formie
pisemnej dotycz ce sposobu wykonania robót b  innych spraw zwi zanych z realizacj  budowy.

Projektowa dokumentacja przetargowa – to cz  dokumentacji projektowej wskazuj ca lokalizacj , charakterystyk  i
wymiary poszczególnych elementów obiektu b cego przedmiotem robót.

Dziennik budowy – zeszyt opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego lub organu budowlanego z ponumerowanymi stronami,
cy do wpisywania wydarze  zaistnia ych podczas wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania odbytych

odbiorów robót, wydawania polece  i przekazywania korespondencji technicznej pomi dzy inspektorem nadzoru,
wykonawc  lub projektantem.

Materia y – wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robót zgodnie z projektem i specyfikacj  techniczn  i uznane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako  robót oraz ich zgodno  z projektem budowlanym i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj  trasy          i
lokalizacj  reperów geodezyjnych, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno  ochrony geodezyjnych punktów pomiarowych do dnia ostatecznego odbioru.

      1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

       Przyst pienie do robót wykonawca og osi publicznie na 14 dni przed ich rozpocz ciem w uzgodniony z Inwestorem
sposób oraz w widocznym miejscu umie ci tablic  informacyjn  budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

       Na czas wykonania robót Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz b dzie obs ugiwa  urz dzenia zabezpieczaj ce
zapewniaj ce bezpiecze stwo ruchu pojazdów gospodarczych wraz z zapewnieniem bezpiecze stwa pieszych
zatrudnionych w rejonie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega dodatkowej zap acie i przyjmuje si , e
jest on w czony w Cen  Kontraktow .



     1.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow .

               Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowi  cz
kontraktu, a wymagania zawarte w dowolnym z nich, s  obowi zuj ce dla wykonawcy tak jakby by y zawarte w ca ej
dokumentacji. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów b  opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a w
przypadku ich wykrycia, winien natychmiast zawiadomi  Inwestora o brakach. W przypadku rozbie no ci opis
wymiarów wa niejszy jest od odczytu tych wymiarów ze skali rysunków. Wszystkie dostarczone materia y i
wykonane roboty musz  by  zgodne z dokumentacj  projektow . Wszystkie dane okre lone w dokumentacji
projektowej s  uwa ane za warto ci ostateczne, przy czym dopuszcza si  odchylenie w zakresie okre lonego
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i poszczególnych elementów budowli winny by  zgodne z
okre lonymi wymogami, a ewentualne ró nice nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

              W przypadku, gdy roboty lub materia y nie b  zgodne z dokumentacj  projektow , oraz gdy jako
elementów budowli b dzie niezadowalaj ca, to materia y takie b  zast pione innymi, a roboty wykonane przy ich
udziale zostan  rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4.Ochrona przeciwpo arowa.
         - wykonawca przestrzega  b dzie przepisy ochrony przeciwpo arowej,
         - wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w

nast puj cych miejscach:
 w maszynach i pojazdach poruszaj cych si  po terenie budowy,
 w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
 na placu budowy,

                Materia y atwopalne b  sk adowane zgodnie z przepisami przeciwpo arowymi z zabezpieczeniem ich przed
  dost pem osób trzecich.

                Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty wywo ane po arem przez  rezultat wykonywania robót lub
  przez pracowników Wykonawcy.

 1.4.5.Materia y szkodliwe dla otoczenia.
          Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe oddzia ywanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego okre lonego w odpowiednich przepisach. Materia y odpadowe u yte do wykonania robót musz  mie
atesty dopuszczenia do u ytku wydane przez jednostki uprawnione z podaniem braku szkodliwego oddzia ywania na
rodowisko.

 1.4.6.Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
         Wykonawca odpowiada  b dzie za wszelkie uszkodzenia instalacji nadziemnych i urz dze  podziemnych

spowodowane w asnymi dzia aniami w okresie wykonywania robót.
        Wykonawca zobowi zany jest do w ciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkich instalacji

i urz dze  zawartych w planie lokalizacji lub z informacji wskazanych mu przez Inwestora. W przypadku uszkodzenia
instalacji lub urz dze  wyst puj cych na terenie budowy Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych w cicieli lub w ciwe w adze a takrze b dzie z nimi wspó pracowa  zapewniaj c wszelk  pomoc
przy wykonywaniu napraw.

         1.4.7.Ochrona rodowiska podczas wykonywania robót.
  Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego w okresie
prowadzenia robót. W czasie trwania budowy Wykonawca b dzie stosowa  si  do:
               - przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie budowy i terenie przyleg ym,
               - b dzie unika  uszkodze  i uci liwo ci dla ludzi lub w asno ci spo ecznej wynikaj cych ze sposobu w asnego
dzia ania.
 Stosuj c si  do wymaga  ochrony rodowiska Wykonawca powinien zachowa  wszelkie rodki ostro no ci przed:
               - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami b  substancjami toksycznymi,
               - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
               - mo liwo ci  powstania po aru,
               - szczególn  opiek  otoczone powinny by  magazyny, sk adowiska, place sk adowe i drogi dojazdowe.

         1.4.8.Bezpiecze stwo i higiena pracy.
               Podczas wykonywania robót Wykonawca b dzie wykonywa  wszystkie czynno ci w sposób bezpieczny dla
ycia i zdrowia pracowników przy zachowaniu odpowiednich przepisów zawartych w aktach prawnych. Wykonawca

wyda pracownikom zatrudnionym na budowie odpowiednie ochrony osobiste i odzie  robocz .
               Wykonawca zapewni wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne i sanitarne celem zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
               Wszelkie koszty zwi zane ze spe nieniem wymogów okre lonych w przepisach BHP nie podlegaj  dodatkowej
zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej.
               Przy wykonywaniu rodzajów robót, których nie dotycz  przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach
prawnych Wykonawca b dzie stosowa  przepisy szczegó owe w oparciu o obowi zuj ce normy i instrukcje.
               Bezpieczne eksploatowanie sprz tu mechanicznego i urz dze  technicznych Wykonawca prowadzi  b dzie
zgodnie z instrukcj  zawart  w dokumentacji techniczno – ruchowej tych urz dze  okre lonych przez ich producenta.

          1.4.9.Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
               Wykonawca ma obowi zek zna  przepisy prawa stanowionego, wydane przez w adze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zwi zane z wykonywanymi robotami na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny, w
czasie trwania budowy za przestrzeganie tych praw, oraz  jest obowi zany do stosowania przepisów i wytycznych
zwi zanych z prowadzeniem robót.



           1.4.10.Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych.

               W kontrakcie zawarte s  konkretne normy i przepisy, które musz  spe nia  materia y,
               Oprócz norm i przepisów zawartych w Kontrakcie mog  by  stosowane inne normy zapewniaj ce równy lub
wy szy standard wykonania ni  podane normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
               Ró nice mi dzy normami powo anymi a ich odpowiednimi winny by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i
przed one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, e
materia y zast pcze nie zapewniaj  równego lub wy szego poziomu wykonania robót, Wykonawca zastosuje materia y
zgodnie z normami zawartymi w dokumentach kontraktowych.

2.    Materia y.

 2.1. ród a uzyskania materia ów.

  Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem materia ów przeznaczonych do wykonania robót
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje Inwestorowi, dotycz ce ród a wytworzenia lub wydobycia  materia ów i
przedstawi Inspektorowi Nadzoru odpowiednie wiadectwa bada  oraz próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ma
obowi zek prowadzenia bada  materia ów pozyskanych z dopuszczalnego ród a celem potwierdzenia wymogów
zawartych w normach.

 2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom.

  Materia y, które nie odpowiadaj  wymaganiom normowym musz  by  przez Wykonawc  wywiezione na w asny koszt z
placu budowy.

  W ka dej budowli, w której znajduj  si  nie zbadane i nie sprawdzone przez Inspektora Nadzoru materia y, Wykonawca
ponosi w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem przez Inspektora Nadzoru lub nie zap aceniem za nie.

 2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.

  Wykonawca zapewni by materia y u yte do robót zabezpieczone zosta y przed zniszczeniem, zachowa y swoj
ciwo  i jako  oraz by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca sk adowania na placu budowy

musz  by  uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, a poza placem budowy mog  by  sk adowane w dowolnych miejscach
wybranych przez Wykonawc .

 2.4. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie pozwole  od w cicieli i w adz miejscowych na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek ród a miejscowego i jest zobowi zany do dostarczenia wymaganych dokumentów Inwestorowi przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca przedstawi odpowiedni  dokumentacj  do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru zawieraj  wyniki bada  terenowych i laboratoryjnych pozyskanych materia ów wraz z okre leniem sposobu
wydobycia. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
ka dego ród a.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.
Eksploatacja róde  materia ów musi by  zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
Wykonawca nie mo e prowadzi adnych wykopów na placu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w
kontrakcie.

3. Sprz t.

Wykonawca powinien do wykonania robót u ywa  takiego sprz tu, który nie spowoduje pogorszenia jako ci robót. Sprz t
yty do projektowanych robót powinien by  zgodny z ofert  wykonawcy i powinien odpowiada  typom i ilo ciom

zawartym w przedmiarach lub projekcie organizacji robót.
Ilo  i wydajno  sprz tu winna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z okre leniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre lonym w Kontrakcie.
Sprz t Wykonawcy lub sprz t wynaj ty przez Wykonawc  do wykonania robót powinien by  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowo ci do pracy.
Dzia anie sprz tu powinno by  zgodne z przepisami jego u ytkowania i normami ochrony rodowiska. Ka dy sprz t,
maszyny, urz dzenia i narz dzia, który nie b dzie gwarantowa  zachowania warunków Kontraktu zostanie przez
Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do wykonania robót.

4. Transport.

Wszelkie rodki transportowe u yte do transportu celem wykonania robót powinny pracowa  zgodnie z zasadami i
normami zawartymi w Kontrakcie. Pojazdy, na których zostan  przekroczone dopuszczalne obci enia adowno ci na
osi mog  by  u yte przez Wykonawc  pod warunkiem usuni cia ewentualnych szkód i przywrócenia ewentualnych dróg
publicznych do stanu pierwotnego na jego koszt .

Wykonawca jest zobowi zany usuwa  na w asny koszt, na bie co wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami, na u ytkowanych przez siebie w czasie wykonywania prac drogach publicznych lub drogach dojazdowych do
miejsca wykonywanych robót, na placu budowy.



5. Wykonawstwo robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Wykonawca jest zobowi zany do dok adnego wytyczenia i wyznaczenia wysoko ci wszelkich elementów robót zgodnie z
wymiarami i rz dnymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub daniami Inspektora Nadzory z onymi na pi mie.
Wykonawca odpowiada za:
Jako  stosowanych materia ów, zgodno  wykonawstwa robót z zawartym Kontraktem, zgodno                         z
dokumentacj  projektow  oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek odst pstwa spowodowane przez Wykonawc  przy wytyczeniu lub wyznaczaniu robót musz  by
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2. Kontrola jako ci robót.

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pe  kontrol  jako ci u ytych materia ów i kontrol  jako ci wykonanych robót. Celem
kontroli musi by  takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby mo na by o osi gn  za on  jako  robót.
Wszelkie koszty zwi zane z prowadzeniem bada  materia ów ponosi wykonawca. Aby zapewni  wykonanie robót
zgodnie z Kontraktem Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli.

5.3. Certyfikaty i deklaracje zgodno ci.

Inspektor Nadzoru dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodno ci.
Certyfikat powinien zawiera  zgodno  z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodno  aprobat
technicznych i w ciwych przepisów oraz dokumentów technicznych.

Deklaracja zgodno ci powinna by  zgodna z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn .
Ka da partia materia ów dostarczona na budow  musi posiada  w/w dokumenty okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Materia y produkowane przemys owo musz  posiada  certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami bada
przez niego.

Ka de materia y dostarczone na budow , które nie spe niaj  wymaga  normowych b  nie dopuszczone do
wbudowania.

5.4. Program zapewnienia Jako ci (PZJ).

Wykonawca ma obowi zek opracowa  i przedstawi  do zatwierdzenia Inwestorowi program zapewnienia jako ci robót.
W programie Wykonawca przedstawi:

 - zamierzony sposób wykonania robót,
 - mo liwo ci techniczne,
 - mo liwo ci kadrowe i organizacyjne.
 PZJ robót powinien gwarantowa  wykonawstwo robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn

oraz Kontraktem zawartym z Inwestorem.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
 - organizacj  wykonania robót – harmonogram robót z podaniem terminów i sposobem wykonania robót,
 - oznakowanie terenu robót i organizacj  ruchu,
 - warunki BHP i BMP,
 - wykaz zespo ów roboczych z badaniem kwalifikacji i umiej tno ci praktycznych,
 - wykaz personelu technicznego odpowiedzialnego za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych etapów
   wykonania robót,
 - wyposa enie budowy w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli robót, okre lenie laboratorium w asnego lub
   obcego,
 - sposób i procedur  sterowania jako ci  wykonania robót,
 - sposób i miejsce gromadzenia zapasów, pomiarów, wyników bada  laboratoryjnych,
 - wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie,
 - ilo  i rodzaj rodków transportu oraz drobnego sprz tu do za adunku i przemieszczania materia ów,
 - ilo  i rodzaj drobnego sprz tu u ytego do wykonania elementów robót – wibratory, zag szczarki, pi y spalinowe,
    itp.
 - sposób zabezpieczenia i ochrona adunków przed zniszczeniem w czasie transportu,
 - procedur  pomiarów i sposób prowadzenia bada  (legalizacja, pobieranie próbek, rodzaj i sprawdzenie
   urz dze ),
 - sposób post powania z robotami lub materia ami nie odpowiadaj cymi wymaganiom technicznymi.

6. Dokumenty budowy.

6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Wykonawc  i Zamawiaj cego w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu budowlanego. Odpowiedzialno  za prowadzenie i przechowywanie
Dziennika Budowy do czasu odbioru ko cowego spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy musz  by
dokonywane na bie co i dotyczy :



Przebiegu robót, spraw bezpiecze stwa pracowników i mienia oraz gospodarczej i technicznej strony budowy.

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy musi by  potwierdzony:
 - data dokonania wpisu,
 - podpisu osoby dokonuj cej wpis,
 - podanie imienia i nazwiska oraz stanowisko s bowe osoby wpisuj cej.
Zapisy w Dzienniku Budowy musz  by  wykonane czyteln  technik  trwa  w porz dku chronologicznym jeden po
drugim bez przerw.
Wszystkie protoko y za czane do Dziennika Budowy musz  by  oznaczone kolejnym numerem za cznika z dat  i
podpisem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Dziennik Budowy nale y udost pni  inspektorowi bhp, celem dokonania wpisu odno nie spraw BHP.

6.1.1. Zakres wpisów w Dzienniku Budowy.

W Dzienniku Budowy nale y wpisa :
 - dat  przekazania wykonawcy placu budowy,
 - dat  otrzymania od Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
 - uzgodnienie harmonogramów robót,
 - uzgodnienie z Inwestorem Programu Zapewnie  Jako ci,
 - terminy rozpocz cia i zako czenia elementów robót,
 - polecenie Inspektora Nadzoru,
 - przebieg prowadzenia robót, przeszkody i trudno ci w prowadzeniu robót, przyczyny i okresy przerw w robotach,
 - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyny,
 - uwagi i wyja nienia dotycz cych propozycji Wykonawcy,
 - stan pogody w zwi zku ze szczególnymi wymogami klimatycznymi – opady, temperatura, wiatr,
 - zgodno  rzeczywistych wska ników geotechnicznych z ich opisem w projekcie,
 - zg oszenia i daty odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i robót zanikaj cych, odbiorów elementów cz ciowych i
   ostatecznych,
 - wszelkie sprawy zwi zane z zabezpieczeniem robót,
 - wszelkie czynno ci geodezyjne i pomiarowe wykonane przed, w czasie i po zako czeniu robót,
 - dane dotycz ce jako ci materia ów, pobieranie próbek z podaniem wyników i kto przeprowadzi  badania,
 - wyniki bada  poszczególnych elementów budowli z podaniem autora bada ,
 - inne informacje dotycz ce przebiegu budowy i jej zako czenia (wpis zg oszenia do odbioru ko cowego i wpis
   stwierdzaj cy, e obiekt nadaje si  do odbioru ko cowego).

Inspektor Nadzoru ma obowi zek ustosunkowania si  do wszelkich przepisów wykonawcy w Dzienniku Budowy. Uwagi i
decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj cia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy zobowi zuje Inspektora Nadzoru do zaj cia stanowiska.
Projektant nie jest stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy bez uzgodnienia z
Inwestorem.

6.2. Rejestr obmiarów.

 Obmiar wykonywanych robót przeprowadza  nale y sposobem ci ym w jednostkach zawartych w kosztorysie
ofertowym z wpisaniem do Rejestru Obmiarów. Rejestr Obmiarów stanowi podstawowy dokument rozliczaj cy faktyczne
wykonanie ka dego elementu robót w okre lonym czasie.

6.3. Inne dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza si  ponadto:
 - protoko y przekazania placu budowy,
 - pozwolenia na wykonanie obiektu,
 - protoko y odbioru robót,
 - protoko y ustale  i protoko y z narad,
 - korespondencj   budowy,
 - umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi.

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy nale y przechowywa  na placu budowy lub w jego pobli u, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentów budowy odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy. Zagini cie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje obowi zek jego odtworzenia, w czasie i formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy musz  by  zawsze dost pne dla s b Inwestora.

7. Obmiar i odbiór robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Obmiar robót musi okre la  faktyczny stan wykonanych robót zgodnie z projektem w jedno-stkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiary robót wykonuje Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w terminie minimum  3 dni przed
ich przeprowadzeniem z podaniem zakresu obmierzanych robót i terminu  wykonania obmiaru. Wyniki obmiarów
Wykonawca wpisuje do Rejestru Obmiarów. B dy w przedmiarze lub kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalniaj
Wykonawcy od obowi zku od wykonania wszystkich robót koniecznych do u ytkowania obiektu. B dne dane musz  by



skorygowane przez Inspektora Nadzoru na pi mie. Obmiar robót nale y przeprowadza  w czasie okre lonym w
Kontrakcie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary robót nale y wykona :
 - w przypadku d szej przerwy w robotach,
 - przed zako czeniem robót ulegaj cym zakryciu,
 - przed zako czeniem b  w czasie wykonywania robót zamykaj cych,
 - przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem elementów robót.
Roboty pomiarowe do obmiarów wykonywane b  w sposób czytelny i zrozumia y. Dane skomplikowanych obj to ci
lub powierzchni b  poparte szkicami rysunkowymi, które nale y zamie ci  w Rejestrze Obmiarów. W przypadku
wi kszych szkiców nale y je za czy  do Rejestru Obmiarów w formie oddzielnego za cznika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.

Wszelkie urz dzenia i sprz t pomiarowy u yte do obmiarów musz  by  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
urz dzenia i sprz t pomiarowy wymagaj cy bada  atestuj cych Wykonawca musi posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji. Urz dzenia pomiarowe winny by  utrzymane w dobrym stanie technicznym przez ca y czas trwania robót.

7.4. Odbiory robót.

Roboty Kontraktowe podlegaj  nast puj cym odbiorom:
 - odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
 - odbiorowi cz ciowemu,
 - odbiorowi ostatecznemu,
 - odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zg oszenia Wykonawcy dokonanego wpisem do Dziennika
Budowy i zawiadomienia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru powinien dokona  odbioru tych prac w terminie do 3 dnia, od daty wpisu w Dzienniku Budowy z
powiadomieniem Wykonawcy i Inwestora. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu winien by
przeprowadzony w czasie umo liwia-j cym wykonanie usuni cia koniecznych usterek i poprawek bez hamowania
ogólnego post pu robót.

Odbiory cz ciowe.

  Odbiory cz ciowe wykonuje Inspektor Nadzoru w/g zasad obowi zuj cych jak przy odbiorze ostatecznym. Odbiór
cz ciowy polega na ocenie jako ci i ilo ci wykonanych robót zg oszonych do odbioru cz ciowego przez Inspektora
Nadzoru.

Ostateczny odbiór robót.

Ca kowite zako czenie robót zawartych w Umowie (Kontrakcie) musi by  potwierdzone wpisem do Dziennika  Budowy
(stwierdzenie o gotowo ci obiektu do wykonania czynno ci odbiorowych dokonane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru ze strony Inwestora)  z równoczesnym zawiadomieniem na pi mie Inwestora.
Za ostateczny termin zako czenia robót uwa a si  dat  wpisu Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy, potwierdzaj
zako czenie robót i przyj cie od Wykonawcy dokumentów budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora budowy, w terminie nie d szym ni  14 dni kalendarzowych od daty zg oszenia gotowo ci. Odbiór
powinien zosta  wykonany w obecno ci Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy Wykonawcy. Komisja odbieraj ca
roboty dokona oceny ilo ciowej i jako ciowej na podstawie przed onych: dokumentów budowy, wyników pomiarów i
bada  oraz na podstawie wizualnej oceny zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i warunkami
zawartego kontraktu. W przypadku stwierdzenia przez komisj  usterek w postaci niewykonania umownych robot, b
wykonania niezgodnego z Kontraktem, komisja przerwie swoje czynno ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj  ró nicy jako ciowej wykonanych robót w stosunku do
Dokumentacji Projektowej z zachowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji i braku wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót, w stosunku do
postawionych  wymaga  zawartych w Dokumentach Kontraktowych.

7.5.   Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokó  odbioru ko cowego przyj ty w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Do odbioru ko cowego Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  operat powykonawczy (kolaudacyjny).
Operat kolaudacyjny powinien zawiera :
1. Dokumentacj  Projektow  z wprowadzonymi w czasie wykonania przedmiotu umowy, ewentualnymi zmianami,
2. Dokumentacj  dodatkow , je eli by a sporz dzona na potrzeby realizowanego zadania, w czasie prowadzenia robót
3. Dziennik Budowy.
4. Rejestry obmiarów robót, w tym robót dodatkowych i zamiennych, w oryginale.
5. Specyfikacje techniczne



6. Wyniki bada  i pomiarów kontrolnych.
7. Receptury i ustalenia technologiczne.
8. Certyfikaty materia ów budowanych lub deklaracje zgodno ci.
9. Opis techniczny zawieraj cy wa niejsze wydarzenia w czasie prowadzenia robót z opini  technologiczn  wyników
bada  i pomiarów.
10. Rysunki robót towarzysz cych wraz z protoko ami odbioru dokonanymi przez w cicieli urz dze , je eli takowe
wyst pi .
11. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  wykonanych robót, z map  zasadnicz  powsta  w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
12. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Powy sze dokumenty winny by  spi te w jedn  ca  formatu A-4 i powinny zawiera  wykaz za czników.
W przypadku braku kompletu dokumentów do odbioru ko cowego komisja w uzgodnieniu z Wykonawc  wyznaczy nowy
termin odbioru ko cowego robót. Wszelkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zostan
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie usuni tych wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiorowej, powo anej przez
Inwestora, w dniu ustalonym na odbiór ko cowy lub wad ujawnionych,  w okresie gwarancyjnym, ustalonym w Umowie
Inwestor – Wykonawca . Odbiór pogwarancyjny b dzie przeprowadzony, z zachowaniem zasad obowi zuj cych przy
odbiorze ostatecznym oraz na podstawie wizualnej oceny poszczególnych elementów obiektu i ich zachowania si  w
czasie przez komisj  ustalon  przez Inwestora.

Podstawa p atno ci.

1/ Podstaw  p atno ci jest umowna kwota rycza towa podana przez Wykonawc  w jego ofercie i zaakceptowana przez
Inwestora lub cena  jednostkowa grupy pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowi ca sko czony element
robót.  Cena jednostkowa grupy pozycji lub umowna kwota rycza towa musi uwzgl dnia  wszelkie czynno ci, konieczne
wymagania i badania techniczne, które sk adaj  si  na jej wykonanie przedmiotu umowy, dla ka dego podlegaj cego
odbiorowi elementu budowli, opisanego w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.

2/ Protokó  bezusterkowego odbioru ko cowego ( przyj cia obiektu budowlanego przez Inwestora) lub cz ciowego -
ustalonego w harmonogramie p atno ci za przedmiot zamówienia.

3/ wystawiona faktura na rzecz Inwestora.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót obejmuj :
 - robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto  zu ytych materia ów z kosztami zakupu, magazynowania, transportu
   wewn trznego i ubytków normowych, powsta ych w procesie wykonania robót,
 - warto  pracy sprz tu wraz z kosztami towarzysz cymi,
 - koszty po rednie,
 - zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacji robót,
 - podatki, obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
 - do cen jednostkowych nie wlicza si  podatku VAT.

1.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0    POSADZKI

1.1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru posadzek.
Przedmiotem wykonania s  pod a budowlane. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo –
kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na
dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.

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

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie  Budynek mieszkalny awszowa 22 posadzka w kuchni
 Warstwy wyrównawczej pod posadzki z gruntów rodzimych lub ziemi dowiezionej jako zasypka przestrzeni za
fundamentami budynku.
 Warstwa wyrównawczej grubo ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko
oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.
 Posadzki w ciwej.
 Posadzka cementowej z cokolikami, grubo ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a rzadk
zapraw  cementow , u eniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na g adko oraz
wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.



 Posadzka zewn trznej z deski barlineckiej, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem pod a, roz eniem
materia ów, przyci ciem, posmarowaniem klejem pod a, zapastowaniem i wyfroterowaniem lub bia e pod ogi
uk adane na legarach osadzonych w posadzce betonowej
 U enie listew przy ciennych z drewna, z oczyszczeniem i przygotowaniem do monta u, roz eniem
materia u, przyci ciem,

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami In yniera.

1. 2. Materia y
1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
1.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
1.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
1.4. Wyroby pod ogowe z drewna

 DESKA BARLINECKA – wyko czona p ytkami z drewna d bowego
– grubo  – 12 mm, p ytka z dewna d bowego – 6 mm
– masa 1 m2 7,5 kg,
– twardo  wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,
– odporno  cieplna wg V’cata –49-59°C,
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,5%,
– nasi kliwo  (po 24 godzinach) – 1,5%,
– cieralno  na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,
– wspó czynnik przewodzenia ciep a – 0,29 W/m°C.

 odporne na dzia anie nacisku skupionego, atwo zmywalne wod  z dodatkiem rodków myj cych, wykazuj
du  odporno  na dzia anie agresywnych kwa nych i alkalicznych czynników. Nale  do trudno palnych.

1.5. Kit asfaltowy uszczelniaj cy wg PN-74/B-30175
Sk ada si  z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, w óknistych wype niaczy
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwi kszaj cych przyczepno  kitu do powierzchni uszczelniaj cych
konstrukcji (paki t uszczowe, pak i ywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i ywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj cych:
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mi kni cia– nie normalizuje si ,
– przyczepno  do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, po czonych spoin  kitu o grubo ci

20 mm i wyci ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa  si  w masie,
– wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, nie mniej ni  – 20 mm,
– sp ywno  z betonu w po eniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje si ,
– odporno  na zamra anie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysoko ci 2,5 m na p yt

stalow  – bez p kni  i odprysków,
– sto  pozorna, nie mniej ni  – 1,5 mm.

1.3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu.

1.4.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

1.5.  Wykonanie robót
1.5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
  Podk ady gruntowe za cianami budowli wykona  z zag szczeniem warstwami nie grubszymi ni  20 cm przy u yciu
  ubijaków r cznych lub mechanicznych . Na pod u po jego zag szczeniu zostan  wykonane warstwy posadzki
  w ciwej:

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem
i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

 Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i
grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

 Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie
– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.



 Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i
zanieczyszcze  oraz nasycone wod .

 Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.
 W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie

powinna by  ni sza ni  5°C.
 Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie.

Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  – 5–7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
 Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo  cementu nie

powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.
 Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o

wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa  wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny
(poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci
pomieszczenia.

 W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

1.5.2. Posadzki cementowe
 Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy

cementowej i lastriko.
 Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo

warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
 Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  – przy

posadzkach z betonu odpornego na cieranie – 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach – 10 MPa.
 W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

– oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku,
– dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,
– przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do

kwadratu nie powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

 Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

1.6.  Kontrola jako ci
1.6.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub

znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
1.6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom

technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
1.6.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno ciowych).

Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

1.7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

1.8.  Odbiór robót
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.

1.8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie
ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do

zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany
laboratoryjnie.

1.8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom
technicznym.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

1.8.3. Odbiór powinien obejmowa :
– sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
– sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow ,
– sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow .

1.9. Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie

pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

1.10.  Przepisy zwi zane



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
Instrukcja ITB                     Przechowywanie , monta  i uk adanie deski barlineckiej

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Z LOKALAMI SOCJALNYMI.  ROBOTY
REMONTOWE Z ZAKRESU:  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

2.0.   STOLARKA

2.1.  Wst p
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac
remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce
na dzia ce 1479/36. Przewiduje si  monta  pojedynczych szt okien i drzwi w obu budynkach socjalnych

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u
stolarki drzwiowej i okiennej. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac
remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce
na dzia ce 1479/36.

W sk ad tych robót wchodzi monta :
 -Drzwi
- Okien.

2.1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

2.1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami In yniera.

2.2.  Materia y
Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malarskimi.

4.2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by  stosowana tarcica iglasta oraz pó fabrykaty tarte odpowiadaj ce
normom pa stwowym.
Wilgotno  bezwzgl dna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera  si  w granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchy ki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by  wi ksze ni  podano poni ej.

Ró nice wymiarów [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o cie nicy do 1 m 5 5
powy ej 1 m 5 5
ró nica d ugo ci przeciwleg ych elementów do 1 m 1 1

cie nicy mierzona w wietle powy ej 1 m 2 2
skrzyd o we wr bie szeroko  do 1 m 1

powy ej 1 m 2
wysoko  powy ej 1 m 2

ró nica d ugo ci przek tnych do 1 m 2
przek tnych skrzyde  we wr bie 1 do 2 m 3 3

powy ej 2 m 3 3
przekroje szeroko do 50 mm 1

powy ej 50 mm 2
elementów grubo do 40 mm – 1

powy ej 40 mm – 2
grubo  skrzyd a – 1



2.2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce, zabezpieczaj ce i

uchwytowo-os onowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku takich norm –

wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposa one w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , chromianow
przeciwrdzewn .

2.2.3. rodki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn . Nale y impregnowa :

– elementy drzwi,
– powierzchnie stykaj ce si  ze cianami o cie nic.

2.3.2.  Doboru rodków impregnacyjnych nale y dokona  zgodnie z wytycznymi stosowania rodków ochrony
drewna podanymi w wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3.  rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog  zawiera  sk adników szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie  pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.

2.3.4.  rodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewn trznych elementów stolarki
budowlanej nara onych na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych – nie nale y stosowa  do
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.2.4. rodki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale y stosowa  pokost naturalny lub syntetyczny oraz

bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Je eli na budow  dostarczona jest stolarka gruntowana, nale y poda  rodzaj rodka u ytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale y stosowa :
– do elementów konfekcjonowanych nale y stosowa  zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschn cych wg

BN-71/6113-46
– do elementów pozosta ych farby ftalowe podk adowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego

stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno- ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szk o

Do szklenia nale y stosowa  szk o p askie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowa  kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sk adowanie elementów
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze
grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna z PCV stosowana zamiennie powinna by  montowana wg instrukcji producenta.

2.3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera.

2.4.  Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Sposób sk adowania wg punktu 2.8.

2.5.  Wykonanie robót
2.5.1. Przygotowanie o cie y.

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega
cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie y,
cie e nale y naprawi  i oczy ci .

5.1.2  Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poni ej.

Wymiary zewn trzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie  punktów zamocowa



wysoko szeroko zamocowa w nadpro u i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si po 2

150±200 6 po 2 po 2
powy ej 200 8 po 3 po 2

Powy ej 150 do 150 6 nie mocuje si po 3
150±200 8 po 1 po 3

powy ej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.  Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).
2.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
 W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy

kotwi ce osadzi  w o cie ach.
 Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .
 Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3
mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:
– 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
– 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
– 4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
 Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy

cie em a o cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem
ITB. Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

 Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
 Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
 Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych
 O cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y

zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru.
 Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

wiadectwem ITB.
 Wrota i bramy powinny by  wbudowane zgodnie z dokumentacj  projektow .
 Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie; w wypadku

bram bezo cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów kotwionych w o cie u.
 Po zmontowaniu bramy dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Warto  luzu i odchy ek

okien drzwi
Luzy mi dzy skrzyd ami +2 +2
Mi dzy skrzyd ami a

cie nic –1 –1

.5.3. Otwory okienne w rejonie projektowanej rozbudowy chroni  roletami antyw amaniowymi wykonanymi z lamelek  i
       montowanymi w otworach okiennych pomieszczenie na parterze i na pi trze nad powierzchni  dachów ganku
       wej ciowego i rozbudowanym pomieszczeniem.

2.6.  Kontrola jako ci
2.6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich.
2.6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

– sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
– sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

2.7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:
Dla pozycji – m. wbudowanej stolarki w wietle o cie nic oraz 1 m2 dla aluzji okiennej montowanej w otworach
okiennych parteru i pi tra

2.8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.



Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

2.9.  Podstawa p atno ci
 P aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

2.10.  Przepisy zwi zane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .\

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH: ZIMNEJ WODY GOSPODARCZEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ

3.      SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3. 0. Roboty instalacyjne
3.1. WST P
3.1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
w zakresie wymiany instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej w podlegaj cych remontowi. Szczegó owy zakres tych  robót
zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku
po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.
Roboty zwi zane z wykonaniem nowych podej  instalacyjnych dla lokali socjalnych wody i kanalizacji sanitarnych w
obu budynkach oraz wykonanie przy czy zewn trznych w budynku w Ko cielnej Wsi : dla wody ze studni kopanej rur
PE-PN-10 De 25 mm cz c kosz z siatkami w studni z pomp  hydroforow  oraz przy cze kanalizacji sanitarnej od
zlewów i misek ust powych do zbiornika cieków sanitarnych o pojemno ci roboczej do 10 m3 np.  z  PVC  lub
betonowym.
3.1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

3.1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
instalacje nale y wykona  w dowi zaniu do istniej cej zmodernizowanej cz ci instalacji na poziomie piwnic
i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:
 Demonta  elementów istniej cych instalacji, podlegaj cych w dalszej cz ci wykonania robót przebudowie
 monta  nowych ruroci gów, prowadz cych wod  do celów gospodarczych i socjalnych oraz odp ywów z

urz dze  zabudowanych w kuchni i azience
 monta  nowej ( starej w nowym miejscu) armatury,
 monta  urz dze ,
 badania i próby techniczne wybudowanych instalacji,
 wykonanie izolacji termicznej,
 regulacja zadzia ania instalacji.

3.1.4. Ogólne wymagania
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj

techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”.

 Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich
uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany
i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci
funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty
monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-



monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotycz cymi przedmiotowej instalacji.

3.2. MATERIA Y
 Do wykonania instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych

i zagranicznych.
 Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony
aktualnymi normami.

3.2.1. Przewody
 Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z rur wodoci gowych, z miedzi czonych przez lutowanie twarde.
 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych

w kielichach gumowymi pier cieniami.
 Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów

i ubytków spowodowanych korozj  lub uszkodzeniami mechanicznymi ze sprawdzonym przelotem.
3.2.1.1.  Przewody do wykonania instalacji kanalizacyjnej

Podstawow  jednostk  odniesienia przy projektowaniu i w wykonawstwie przewodów kanalizacyjnych jest 1 m.
Okre lona liczba metrów przewodu obejmuje równie  wszystkie kszta tki i studzienki wbudowane w ci gu przewodu
kanalizacyjnego. Przy odga zieniach punktem pocz tkowym pomiaru d ugo ci przewodu jest przeci cie si  osi
dwóch przewodów.
1. Wykaz norm.
PN-92/ B- 10735        - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/ C-89205         - Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.
PN-80/ C-89205         - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/ C –89200       - Rury z nieplastifikowanego polichlorku winylu . Wymiary.
PN-70/ M-34034        - Ruroci gi. Zasady oblicze  strat ci nienia

ZN-82/ MPCh/TF-14  - Rury kanalizacyjne zewn trzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
ZN-90/1             - Pier cienie gumowe uszczelniaj ce do rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
Normy dodatkowe:
PN-81/ B- 03020       - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/ B- 02014       - Obci enia budowli. Obci enie gruntem.
BN-83/ 8836-02        - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2.1.2.  Charakterystyka materia owa projektowanych przewodów kanalizacji.
sto  1,38 ÷ 1,40 g/cm3

Wytrzyma  obliczeniowa na rozci ganie typ „L”  8 MPa
Typ „S” 10 MPa

Wyd enie wzgl dne przy zrywaniu 10%
Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej   80 × 10-6 °C
Temperatura mi kni cia wyrobów - > 79°C
Oporno  elektryczna powierzchni  > 1012

Palno   - materia  samogasn cy
Stabilno  wymiarów w kierunku pod nym - max 5 %
Wytrzyma  na ci nienie wewn trzne – Rury poddane próbie ci nienia wody przy stosowaniu napr enia
obwodowego w ciance rury 10 MPa  w ci gu 1000 godzin w temperaturze 60°C nie powinny wykazywa  p kni .
Rury odznaczaj  si  wysok  odporno ci  na chemiczne oddzia ywanie cieków bytowo – gospodarczych,
opadowych, miejskich oraz niektórych przemys owych. Rury i kszta tki s  przystosowane do przesy ania cieków o
warto ci pH 2 ÷ pH 12 z uwzgl dnieniem danych odporno ci PVC na substancje chemiczne zawarte w PN-80/C-
89205.
Nie nale y budowa  przewodów kanalizacyjnych na odcinkach do apacza olejów, smarów,
PVC jest g ównie nieodporne na dzia anie rozpuszczalników organicznych.

3.2.1.3. czenie rur i kszta tek z PVC.
W czeniu rur i kszta tek z PVC maj  zastosowanie dwa rodzaje z cz kielichowych:
Rodzaj „P” – wciskowe na uszczelk  gumow
Elementem cz cym i uszczelniaj cym jednocze nie po czenia jest uszczelka okr a ze specjalnej gumy. Z cze
tego typu jest czeniem bezci nieniowym, roz cznym, umo liwiaj cym wzajemne przesuni cia cz ci ruroci gów i
kompensacj  wyd . Uszczelki s  produkowane z gumy odpornej na substancje wyst puj ce w ciekach
przemys owych.
W miejscu monta u separatora olejów i benzyn nale y w miejsce po cze  na uszczelk  gumow  zastosowa
metod  klejenia ruroci gów z PVC  klejami agresywnymi z zastosowaniem kielichów o w ciwym kszta cie. Przed
monta em uszczelki gumowe nale y przechowywa  zgodnie z norm  PN-75/ C-94099. Uszczelki dostarcza
producent rur i kszta tek w komplecie zamówionych rur.

3.2.1.4. Podzia  i warunki monta u ruroci gów w gruncie.
Do podstawowych obiektów zewn trznej sieci kanalizacyjnej w budynku w Ko cielnej Wsi nale :

- instalacja podposadzkowa z rur kana owych rednicy 110 i odpowiednio 50 mm uk adana pod posadzkami ze
spadkiem pod nym minimum 2%.

- Uzyskanie odpowiedniej obsypki ochronnej dla rury kana owej, polega na wykonaniu bezpo redniej obsypki kana u



piaskiem sypkim (drobno, rednio lub gruboziarnistym) i nale ytym jego ubiciu – zag szczeniu. Uzyskanie sztywno ci
gruntu rodzimego w strefie uk adanych ruroci gów odprowadzaj cych; odpowiednio dla I srefy klimatycznej ( 0,80 m
ppt dla kanalizacji sanitarnej i 1,20 m dla przy cza wody)
- Zasypk  kana u rurowego nale y wykona  do warstwy 30 cm ponad rur  – warstwa ochronna
- Warstw  ochronn  dla rury nale y starannie ubi  ( grubo  ubijanej warstwy nie powinna przekracza  1/3 rednicy
ruroci gu).

3.2.1.5. Rury alupeX z pvc wzmocnionego do instalacji wody.
      b  mia  zastosowanie dla instalacji wodoci gowej wewn trznej wody gospodarczej od hydroforu umieszczonego w
piwnicy do wylewek montowanych nad zlewami w lokalach socjalnych i zaworów przy miskach ust powych..

 Zastosowane do wewn trznych instalacji wody, ciep ej wody u ytkowej rury powinny posiada ciank  grubo ci
minimum 1,2 mm i powinny by  dostarczone na budow  w odcinkach prostych lub zwojach – rednica rur 16 mm 18
mm.

3.2.2. Armatura

Instalacja ma by  wyposa ona w typow  armatur  odcinaj  oraz armatur  wyp ywow  pochodz  z
uprzedniego demonta u lub zakupu nowej ( w tym w yki instalacyjne pozwalaj ce na umieszczenie zaworów
odcinaj cych przed zabudowan  armatur  p uczkami montowanymi nad miskami ust powymi .

3.2.4.  SPRZ T
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego

wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.

3.2.5. TRANSPORT I SK ADOWANIE
3.2.5. 1. Rury

 Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y
przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek
nale y unika  ich zanieczyszczenia.

3.2.5.2.  Elementy wyposa enia
 Transport elementów wyposa enia do „bia ego monta u” powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa enia nale y przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

3.2.5.3.  Armatura
 Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y sk adowa

w magazynach zamkni tych.
3.2.5.4.  Izolacja termiczna

 Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rodkami transportu
w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

 Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni s onecznych na otuliny z PE, poniewa
materia  ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

 Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny i kraw dzie nie
uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera
si  w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.2.6.  WYKONANIE ROBÓT
1.2.6.1. Roboty demonta owe

 Demonta  istniej cej instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej wykonywany b dzie z odzyskiem elementów
wyposa enia instalacyjnego ( armatury).

 Przed przyst pieniem do demonta u przewodów zaizolowanych nale y zdemontowa  izolacj  ciepln .
 Ruroci gi stalowe nale y poci  palnikami lub tarcz  na odcinki d ugo ci pozwalaj cej na wyniesienie

z budynku i transport.
 Materia y uzyskane z demonta u nale y posegregowa  i wywie  do sk adnicy z omu lub na najbli sze

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwa ki.
3.2.6.2. Monta  ruroci gów

 Ruroci gi czone b  przez lutowanie mi kkie w instalacjach wody, ciep ej wody i centralnego ogrzewania.
Wymagania ogólne dla po cze  spawanych okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót .Instalacje sanitarne i przemys owe”.

 Wewn trzne instalacje wodoci gowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych wytyczne stosowania i
projektowania  Centralny O rodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” .

 Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody,
mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów w czasie ich eksploatacji (np. pr ty, wystaj ce elementy
zaprawy betonowej i muru).

 Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj
uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .

 Kolejno  wykonywania robót:



– wyznaczenie miejsca u enia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów monta owych,
– przecinanie rur,
– za enie tulei ochronnych,
– enie rur z zamocowaniem wst pnym,
– wykonanie po cze .

 W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia
przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy zewn trzn cian
rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em termoplastycznym. Wype nienie powinno
zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci
ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y

wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.
 Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co najmniej, co 1,0 m dla

rur o rednicy 15–20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany minimum  jeden uchwyt.
 Wykonan  instalacj  nale y zaizolowa  akustycznie we  mineraln  grub. 19 mm.
 Na przewodach kanalizacyjnych przed za amaniami pionów wykona  rewizje.

3.2.6.3. Monta  armatury i osprz tu
 Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

3.2.6.4. Badania i uruchomienie instalacji
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodów musi by  poddana próbie szczelno ci.
 Instalacje nale y dok adnie odpowietrzy .
 Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów badania szczelno ci nale y przeprowadzi  dla ka dego

adu oddzielnie.
 Z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .

3.2.6..5. Wykonanie izolacji ciep ochronnej
 Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby szczelno ci

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em odbioru.

 Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej
warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjonalnych
narz dzi.

3.2.6.6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
 Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.

 Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta.
 Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót

zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za
niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie.

3.2.6.7. ODBIÓR ROBÓT
 Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”
 W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne:

– przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadków odcinków poziomych.
 Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz przydatno

robót i elementów do prawid owego monta u.
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego odbioru

technicznego instalacji.
 Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez dostawców

materia ów),
– protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
– protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

 Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
– zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
– protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek,
– aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia),
– protoko y bada  szczelno ci instalacji.

3.2.6. 8. OBMIAR ROBÓT



 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

3.2.6.9. PODSTAWA P ATNO CI
 Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

3.2.6.10. PRZEPISY ZWI ZANE
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
 Wewn trzne instalacje wodoci gowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – Centralny O rodek Badawczo

Rozwojowy techniki Instalacyjnej „INSTAL”

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4. Wst p
4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z instalacj  elektryczn  dla obiektów. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo –
kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na
dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.
W budynku socjalnym w Zielonce zakres koniecznych prac instalacyjnych ogranicza si  do wykonania nowych linii
zasilaj cych od z cza w budynku do tablic licznikowych z ich wymian  oraz monta em zabezpiecze  przelicznikowych i
zabebezpiecze  oddzielnie dla gniazd wtyczkowych i dla o wietlenia; W budynku w Ko cielnej Wsi linia zasilaj ca
pomieszczenie z hydroforem i uk ad zasilania pompy hydroforowej z zabezpieczeniem obwodów: o wietleniowego i
gniazdowego oraz monta em gniazda si owego dla pod czenia pompy.
4.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

4.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie instalacji

elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

- Instalacje elektryczne,

4.3.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku:

- Przy wej ciu do pomieszcze  piwnicznych zabudowa  tablic  rozdielcz UV0

- w korytarzach budynku zabudowa  tablice licznikowe

Tablice montowa  jako wn kowe na wysoko ci 2,20 m nad poziomem posadzek. Szyn  PEN z cz uziemi  tak, aby

rezystancja uziomu nie przekracza a 30 .

Uziom sprawdzi  i w razie potrzeby wykona  ta  stalow  ocynkowan  30×4mm, uk adaj c j  w tynku.

4.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow .

Rodzaje (typy) urz dze , osprz tu i materia ów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by

zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów)

urz dze  i osprz tu ni  wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowi zuj cym trybie z Projektantem.

4.6. Materia y
-Bednarka FeZn 30x4
-Benzyna do ekstrakcji luzem
-Domofon (kaseta z przyciskiem + unifon + elektrozamek)
-Drut ocynkowany FeZn 8mm
-Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm
-G ówna szyna uziemiaj ca GSU
-Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne
-Gniazdo podwójne z ko kiem ochronnym p.t.



-Gniazdo pojedyncze hernetyczne z klapk  p.t.
-Haczyk sufitowy
-Kabel YKY o 5x16mm2
-Ko ki rozporowe plastykowe
-Kostka czeniowa 3-biegunowa
-Lakier asfaltowy
-Maszt odgromowy H-1m
-Miejscowa szyna wyrównawcza MSU
Przewód LY o 2,5mm2; 25; 6
-Przewód YDY 2x1,5mm2; 3x1,5mm2; 3x2,5mm2; 5x4mm2
-Przycisk dzwonek
-Puszka elektroinstalacyjna rednicy 60mm ko cowa
-Puszka PT BATIK 165x115x40 LEGRAND
-Puszka 60mm
-Puszka 80mm z pokrywk  i zaciskami
-Rozdzielnia 1RG
-Rura PESCHEL 20mm
-Rura stalowa 50mm
-Skrzynka probiercza
-Wazelina techniczna
-Wy cznik 1-bieg. hermetyczny p.t.
-Wy cznik 1-bieg. p.t.
-Wy cznik schodowy p.t.
-Wy cznik wiecznikowy p.t.
-Z cza kontrolne
-Z cza krzy owe

Inwestor dopuszcza u ycie do budowy przez Wykonawc  materia ów innych producentów ni  sugerowani pod
warunkiem, i  jako ciowo nie mog  by  gorsze od wymienionych oraz spe nia  warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)

4.7. Sprz t
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si  u ycie nast puj cego sprz tu:

-samochód dostawczy do 0,9 t,

-ze wzgl du na znaczne zag szczenie uzbrojenia terenu prace w gruncie nale y wykona  r cznie.

4.8.. Transport

Materia y na budow  powinny by  przywo one odpowiednimi rodkami transportu, zabezpieczone w sposób
zapobiegaj cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.9. Wykonanie robót

4.9..1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki,

w jakich b  wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by  wykonywane w odpowiedniej kolejno ci:

-od czenie zasilania i uziomu,

-sprawdzenie braku napi ci,

-zabezpieczenie przed przypadkowym za czeniem,

-zabezpieczenie miejsca demonta , monta u, wydzielenie strefy bezpiecznej,

-demonta ,

-monta  na przygotowanym pod u,

-badania pomonta owe,

-stosowne pomiary wykonywane przed pod czeniem,

-pod czenie istniej cych kabli i uziemienia,

-za czenie pod napi ciem,

-stosowne pomiary ko cowe,

4.9.2.. Roboty demonta owe.

Przed rozpocz ciem prac demonta owych istniej ce obwody elektryczne nale y od czy

pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zdemontowany osprz t elektryczny nale y przekaza

inwestorowi w celu oceny przydatno ci do dalszego u ytkowania.

Roboty demonta owe b  prowadzone etapami w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu. Wyeksploatowany osprz t

elektryczny nale y utylizowa  a protokó  z przekazania do utylizacji za czy  do dokumentacji powykonawczej.



4.9.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami, powinna by

przejrzysta, prosta i dost pna dla prawid owej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiega a w liniach

poziomych i pionowych.

4.9.4. Monta  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj

instalacji, powinny by  zamocowane do pod a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacja b dzie pracowa , oraz sam rodzaj instalacji.

4.9.5. Przej cia przez ciany i stropy

Przej cia przez ciany i stropy powinny spe nia  nast puj ce wymagania:

-wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz  by  chronione przed

uszkodzeniami.

-przej cia te nale y wykonywa  w przepustach rurowych,

-przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by  wykonywane w sposób szczelny,

zapewniaj cy nieprzedostawanie si  wyziewów,

-obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez pod ogi musz  by  chronione do wysoko ci bezpiecznej przed

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako os ony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale y stosowa  rury stalowe, rury

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

4.9.6. Wykucie otworów i bruzd

Przed przyst pienie do kucia nale y wyznaczy  dok adnie miejsce kucia .
Nale y zwróci  szczególn  uwag  w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobli u jakichkolwiek
innych instalacji.
W przypadku kucia bruzd nale y wyrysowa  na cianie lini  po której nale y wykuwa  bruzd .
Do kucia bruzd u ywa  narz dzi r cznych i mechanicznych w zale no ci od potrzeb.
Dopuszcza si  u ywania narz dzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, nale y przy tym pami ta  o zachowaniu
wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nale y prowadzi  tak by nie powodowa y one niepotrzebnych zniszcze  w danym
pomieszczeniu.
Je li zachodzi taka konieczno  to w „czystych” pomieszczeniach nale y zabezpieczy  folia malarsk  wszystkie miejsca
przy powy szych robotach.
4.9.7. Uk adanie przewodów i kabli

4.9.7.1. Przewody i kable uk adane w rurkach

-Uk adanie rur

Rury nale y uk ada  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w pod u. Ko ce rur przed

po czeniem powinny by  pozbawione ostrych kraw dzi. Zale nie od przyj tej technologii monta u i rodzaju tworzywa

czenie rur ze sob  oraz sprz tem i osprz tem nale y wykonywa  przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem po cze ,

-wkr canie nagwintowanych ko ców rur,

-wkr canie nagrzanych ko ców rur.

uki na rurach nale y wykonywa  tak aby sp aszczenie przekroju nie przekracza o 15% wewn trznej rednicy.

Promie  gi cia powinien zapewnia  swobodne wci ganie przewodów.

-Wci ganie przewodów i kabli

Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi  prawid owo  wykonanego rurowania,

zamocowania sprz tu i osprz tu, jego po cze  z rurami oraz przelotowo .

Wci ganie przewodów nale y wykona  za pomoc  specjalnego osprz tu monta owego. Nie wolno do tego celu

stosowa  przewodów, które pó niej zostan  u yte w instalacji. czenie przewodów wykona  wg wcze niej opisanych

zasad.

Zabrania si  uk adania rur z wci gni tymi w nie przewodami.

4.9.7.2. Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uk adanie przewodów i kabli:

-bezpo rednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

-bezpo rednio w tynku (przewody p askie)



-na uchwytach odleg ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

-na korytkach i drabinkach kablowych,

-w listwach PCW.

-w kana ach kablowych,

czenie przewodów i kabli wykona  wg wcze niej opisanych zasad.

4.9.7.2.1 Uk adanie przewodów i kabli na uchwytach

Na przygotowanej trasie nale y zamontowa  uchwyty wg wcze niejszego opisu. Odleg ci od uchwytów nie

powinny by  wi ksze od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by  takie

aby odleg ci mi dzy nimi ze wzgl dów estetycznych by y jednakowe, uchwyty mi dzy innymi znajdowa y si  w pobli u

sprz tu i osprz tu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomi dzy uchwytami

nie by y widoczne.

4.9.7.2.2 Wykonanie instalacji p/t wymaga  b dzie:

-u enia przewodów i zainstalowania osprz tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji

na istniej cych cianach niezb dne b dzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i lepych wn k pod osprz t oraz

ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale y przewody i kable uszczelnia  w osprz cie oraz aparatach za

pomoc  d awików.

rednica g owicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by  dostosowana do rednicy zewn trznej przewodu

lub kabla.

Po dokr ceniu d awic zaleca si  dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc  odpowiednich uszczelnie .

4.9.7.2.3 Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga  b dzie:

-zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, u enie na konstrukcjach wsporczych na uprzednio

przygotowanym pod u, u enie przewodów i kabli w korytku wraz z za eniem pokryw.

4.9.7.2.4 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga  b dzie:

-zamontowania listwy PCW na cianie lub stropie za pomoc  ko ków rozporowych przykr canych do pod a,

enie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy.

4.9.8.  czenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wn trzowych czenia przewodów nale y dokonywa  w sprz cie i osprz cie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa  po cze  skr canych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj

wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, a samo ich pod czenie do instalacji nie zosta o opracowane

w projekcie, sposób pod czenia nale y uzgodni  z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem In yniera.

Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkowe napr enia. Do danego

zacisku nale y przy czy  przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s  przy czone za pomoc  oczek, pomi dzy oczkiem

a nakr tk  oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa  si  podk adki metalowe zabezpieczone przed korozj  w sposób

umo liwiaj cy przep yw pr du. D ugo  odizolowanej y przewodu powinna zapewnia  prawid owe przy czenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa  uszkodze  mechanicznych. W przypadku

stosowania  ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza  warstwy cyny. Ko ce przewodów miedzianych

z ami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si

zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

4.9.9. Monta  osprz tu

Sprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod a w sposób trwa y zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania osprz tu mog  s  konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pod u, przyspawane do

stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone do pod a za pomoc  ko ków i rub rozporowych oraz

ko ków wstrzeliwanych.

Monta  puszek instalacyjnych
- wyci  otwór w cianie
- umie ci  puszk  w otworze
- w  zaczepy i doci gn ruby



Rury instalacyjne lub przewody wielo owe uk adane bez os ony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si  ta mami
kablowymi. W tym celu obok ka dego otworu wewn trz puszki znajduje si  uchwyt do ta my.

Monta  opraw o wietleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale y mocowa  przez wkr canie w metalowy ko ek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si  mocowania haków za pomoc  ko ków rozporowych z tworzywa
sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umo liwia  ruch wahad owy oprawy.
Przewody opraw o wietleniowych nale y czy  z przewodami wypustów za pomoc  z czy wiecznikowych.

Monta  osprz tu instalacyjnego.
W pomieszczeniach przej ciowo wilgotnych i wilgotnych stosowa  osprz t bryzgoszczelny (wy czniki o wietleniowe,
gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nale y montowa  w sposób trwa y za pomoc  ko ków rozporowych.
W pomieszczeniach suchych nale y stosowa  wy ej wymieniony osprz t w uprzednio zainstalowanych puszkach
ko cowych p/t.
Czujnik  ruchu nale y montowa  do ciany lub sufitu za pomoc  ko ków rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by
dostosowana do obszaru poruszania si  cz owieka.
4.9.10. Podej cie do odbiorników
Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa  w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposób estetyczny.
Podej cia do przewodów u onych w pod odze nale y wykonywa  w rurach ochronnych z PCV
 zamocowanych pod powierzchni  pod ogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kana ach, szachtach. Rury
i kana y musz  spe nia  odpowiednie warunki wytrzyma ciowe i by  wyprowadzone ponad pod og  do wysoko ci
koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podej cia nale y wykonywa  przewodami

onymi na tych cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak e na innego rodzaju pod ach np.
kszta towniki, korytka itp.
4.9.11.  Przy czanie odbiorników
Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dok adnie oczyszczone. Samo po czenie musi
by  wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem
si y docisku, korozj  itp.
Po czenia mog  by  wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji odbiornika i warunków
technologicznych. Przy czenia sztywne nale y wykonywa  w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Po czenia elastyczne stosuje si  gdy odbiorniki nara one s  na drgania o du ej amplitudzie lub przystosowane s  do
przesuni  lub przemieszcze . Po czenia te nale y wykona :

-przewodami izolowanymi wielo owymi gi tkimi lub oponowymi,
-przewodami izolowanymi jedno owymi w rurach elastycznych,
-przewodami izolowanymi wielo owymi gi tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

4.9.12. Próby monta owe
Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  próby monta owe obejmuj ce badania i pomiary, wraz ze sporz dzeniem
protoko ów. Zakres prób monta owych nale y uzgodni  z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji
-pomiar rezystancji izolacji odbiorników
-pomiary impedancji p tli zwarciowych

4.9.13. Monta  rozdzielnic
Rozdzielnice nale y mocowa  na uprzednio przygotowanym pod u. Przed ustawieniem urz dzenia w miejscu
oznaczy  punkty osadzenia ko ków rozporowych, nast pnie wywierci  otwory, za  ko ki i umocowa  urz dzenie.
Urz dzenia przy cienne, na cienne oraz wn kowe nale y przykr ci  do

konstrukcji lub osadzi  w uprzednio wykonanej wn ce. Po zamocowaniu urz dzenia nale y:
- wyposa  w elementy zgodnie z projektem
- dokr ci  w sposób pewny wszystkie ruby i wkr ty w po czeniach elektrycznych
i mechanicznych, sprawdzi  stabilno , wypoziomowanie, itp.
- za  os ony zdj te w czasie monta u; nale y zwróci  uwag  na oznakowanie poszczególnych elementów

rozdzielnic,
- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce monta u w zestawach transportowych po ich ustawieniu nale y

wykona  stosowne po czenia pomi dzy poszczególnymi zestawami
4.9.13.1. Próby monta owe
Przed przeprowadzeniem prób monta owych wykonawca zobowi zany jest przygotowa  nast puj ce dokumenty dla
zainstalowania urz dze :

- protokó y prób jako ci wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokó y odbiorów technicznych
dokonanych u wytwórcy, deklaracji zgodno ci wykonania wyrobu

- dokumentacj  techniczno - ruchow  (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcj  obs ugi, schematy i
opisy techniczne aparatury

ciwe badania odbiorcze nale y poprzedzi :
- szczegó owymi ogl dzinami zamontowanych urz dze  i uk adów, sprawdzeniu zgodno ci monta u, wyposa enia i

danych technicznych z dokumentacj  i instrukcj  producenta (DTR)
- sprawdzeniem poprawno ci po cze  obwodów g ównych i pomocniczych oraz dzia aniami aparatów i urz dze
- usuni ciem zauwa onych usterek i braków.

Próby odbiorcze urz dze  elektrycznych powinni przeprowadza  pracownicy posiadaj cy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Do bada  odbiorczych nale y przyst pi  po zako czeniu monta u urz dze  potwierdzonym
przez wykonawc . Szczegó owe wyniki bada , prób i pomiarów nale y poda  w stosownych protokó ach.



4.10. Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by  wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinno podlega :

-zgodno  wykonania robót z dokumentacj  projektow ,
-w ciwe pod czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
-za czanie punktów wietlnych zgodnie z za onym programem
-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej

z przekazaniem wyników do protoko u odbioru.
4.11. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje ca  instalacji elektroenergetycznych.
Jednostk  obmiarow  jest komplet robót.
4.12. Odbiór robót
WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacje podlegaj  odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecno ci inspektora oraz

ciciela (inwestora).
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
1) zgodno ci wykonania instalacji z dokumentacj  oraz ewentualnymi zmianami i odst pstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a tak e zgodno ci z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedz  techniczn
2) jako ci wykonania instalacji elektrycznej
3) skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  przed
pr dem elektrycznym,
4) spe nienia przez instalacj  wymaga  w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporno ci izolacji przewodów oraz
uziemie  instalacji i aparatów,
5) zgodno ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpo arowych wy czników pr du.
Sprawdzenia skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  pr dem elektrycznym nale y dokona  dla

wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej Pozytywne wyniki powy szych dzia  sprawdzaj cych umo liwiaj

sporz dzanie protoko u odbioru. W trakcie odbioru instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  techniczn  z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy,
- protoko y z ogl dzin stanu sprawno ci po cze  sprz tu, zabezpiecze , aparatów i
oprze wodowania
- protoko y z wykonanych pomiarów rezystancji (oporno ci) izolacji przewodów oraz ci ci przewodów ochronnych, w
tym g ównych i dodatkowych (miejscowych) po cze  wyrównawczych,
- protoko y z wykonanych pomiarów impedancji p tli zwarcia, rezystancji uziemie    oraz
pr du zadzia ania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych,
- certyfikaty na urz dzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obs ugi zainstalowanych urz dze  elektrycznych.
Kontrola jako ci wykonania instalacji powinna obejmowa  przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodno ci zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz dze  z dokumentacj  techniczn , normami i

certyfikatami,

b) prawid owo ci wykonania po cze  przewodów,
c) poprawno ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleg ci od innych instalacji i urz dze ,
d) poprawno ci wykonania przej  przewodów przez stropy i ciany
e) prawid owo ci zamontowania urz dze  elektrycznych oraz sprz tu i osprz tu, w dostosowaniu do warunków
rodowiskowych i warunków pracy w miejscu ich

zainstalowania,
f) prawid owego oznaczenia obwodów, bezpieczników, czników, zacisków itp.,
g) prawid owego umieszczania schematów „ tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
h) prawid owo ci oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
i) prawid owo ci doboru urz dze  i rodków ochrony od wp ywów zewn trznych (warunków rodowiskowych w jakich
pracuj )
j) spe nienia dodatkowych zalece  projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub w ciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

- zapozna  si  z dokumentacj  dotycz  odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W  trakcie  uruchamiania  instalacji  powinny  by   równie   sprawdzone  i  wyregulowane wszystkie urz dzenia
zabezpieczaj ce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urz dze  powinny  zapewnia   prawid ow  ich reakcj   na
zak ócenia i odst pstwa od warunków normalnych. Instalacj  mo na uzna  za uruchomione gdy:

-wszystkie zamontowane urz dzenia funkcjonuj  prawid owo,
-sporz dzono   protokó   uruchomienia,  w  którym  m.in.  jest  zapis  o  przekazaniu instalacji do eksploatacji.
Instalacj  mo na uzna  za przyj te do eksploatacji, gdy protokó  bada  potwierdza zgodno  parametrów

technicznych z dokumentacj  i przepisami szczególnymi oraz Polskimi Normami.

ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nale y komisji przed  protoko y z bada . St d te  instalacje w budynku
powinny by  poddane szczegó owym ogl dzinom i próbom obejmuj cym tak e niezb dny zakres pomiarów w celu
sprawdzenia, czy spe niaj  wymagania dotycz ce ochrony ludzi i mienia przed zagro eniami. Cz onkowie komisji, przed



przyst pieniem do ogl dzin i prób powinni otrzyma  i zapozna  si  z uaktualnion  dokumentacj  techniczn  oraz
protoko ami ze sprawdze  cz stkowych. Osoby wykonuj ce pomiary powinny posiada  odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania bada  (P-12). W czasie wykonywania prób nale y zachowa  szczególn
ostro no , celem zapewnienia bezpiecze stwa ludziom i unikni cia uszkodze - obiektu lub zainstalowanego wyposa enia.
OGL DZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Ogl dziny   nale y  wykona    przed   przyst pieniem   do  prób  i  po  od czeniu  zasilania instalacji. Celem ogl dzin
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urz dzenia, aparaty i rodki zabezpiecze   i  ochrony  spe niaj  wymagania
bezpiecze stwa zawarte w odpowiednich normach   przedmiotowych.   Podstawowy   zakres   ogl dzin   obejmuje
przede   wszystkim sprawdzenie prawid owo ci:

-ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
-ochrony przed po arem i przed skutkami cieplnymi,
-doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz doboru i

nastawienia urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,
-umieszczenia odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych,
-doboru urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych,
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
-umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów,

bezpieczników, czników, zacisków, itp.,
-po cze  przewodów.

Podstawowe czynno ci, jakie powinny by  wykonane podczas ogl dzin, a tak e wymagania norm, których spe nienie
nale y stwierdzi  w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdze , podane s  poni ej z zachowaniem kolejno ci
wymienionego zakresu ogl dzin.
Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
Przed przyst pieniem do sprawdzania nale y ustali  jakie rodki ochrony przed dotykiem bezpo rednim (ochrona
podstawowa) i po rednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi  prawid owo  dobrania
rodków ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.

Zastosowane rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym powinny spenia  przede wszystkim:
-wymagania ogólne podane w normie PN-lEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniaj ca bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.
wymagania szczegó owe  podane w normie PN-lEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektach  budowlanych.

Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo.
Ochrona przeciwpora eniowa.
W normach tych okre lone s rodki ochrony przed:
dotykiem bezpo rednim - poprzez:
-izolowanie cz ci czynnych, zastosowanie urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych o znamionowym pr dzie

zadzia ania  nie wi kszym ni  30 mA, jako uzupe niaj cego rodka ochrony przed dotykiem bezpo rednim. dotykiem
po rednim - przez zastosowanie: samoczynnego wy czenia zasilania i po cze  wyrównawczych g ównych oraz
dodatkowych (miejscowych), urz dze  II klasy ochronno ci lub o izolacji równowa nej, nie uziemionych po cze
wyrównawczych miejscowych,

oprze wodowanie o izolacji wzmocnionej,
Ochrona przed po arem i skutkami cieplnymi.
nale y ustali , czy:
-instalacje i urz dzenia elektryczne nie stwarzaj  zagro enia po arowego dla materia ów lub pod y, na których b  obok
których s  zainstalowane,
-rz dzenia mog ce powodowa  powstawanie uku elektrycznego s  odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddzia ywaniem na otoczenie,
-dost pne cz ci urz dze  i aparatów nie zagra aj  poparzeniem,
-urz dzenia do wytwarzania gor cej wody maj  wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,
-urz dzenia wytwarzaj ce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagra aj  wyst pieniem niebezpiecznych temperatur.

Powy szych ustale  dokonuje si  przez stwierdzenie spe nienia wymaga  norm PN-lEC 60364-4-42 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przed skutkami oddzia ywania
cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca
bezpiecze stwo. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa.
Dobór przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz dobór i nastawienie urz dze  zabezpieczaj cych i
sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nale y sprawdzi :

a) prawid owo  odbioru parametrów technicznych „ kompatybilno  i dostosowanie do
-warunków pracy urz dze :
-zabezpieczaj cych przed pr dem przeci eniowym,
-zabezpieczaj cych przed pr dem zwarciowym, ró nicowopr dowych,
-zabezpieczaj cych przed przepi ciami,
-zabezpieczaj cych przed zanikaniem napi cia,
-do od czenia izolacyjnego a tak e, czy zastosowane rodki ochrony s  wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna

we  w ciwych miejscach instalacji elektrycznej
b) prawid owo  nastawienia parametrów urz dze  (aparatów) zabezpieczaj cych,
c) prawid owo  zainstalowania i .nastawienia urz dze  sygnalizacyjnych do sta ej,
kontroli stanu izolacji i innych je li takie przewidziano w projekcie,
d) prawid owo  doboru urz dze  zabezpieczaj cych, ze wzgl du na wybiórczo ,
(selektywno ) dzia ania,
e) czy przewody zosta y dobrane do przewidywanych obci  pr dem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przeci eniem lub zwarciem oraz czy nie s przekroczone



dopuszczalne spadki napi cia,
Sprawdzenie prawid owo ci doboru przewodów, urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych, o których mowa wy ej,
dokonuje si  przez stwierdzenie spe nienia:
-  normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urz dze  Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez
Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycz ca tych zagadnie , wymaga  norm:
-  dla doboru i monta u wyposa enia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia wspólne:
- dla aparatury czeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura czeniowa i sterownicza.
- dla urz dze  do od czania izolacyjnego i czenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia I elektrycznego.
Aparatura czeniowa i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia,
- dla urz dze  zabezpieczaj cych przed pr dem przet eniowym -PN-lEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo.
Ochrona przed pr dem przet eniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. rodki ochrony przed
pr dem przet eniowym.

Umieszczenie odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych nale y sprawdzi , czy instalacja i urz dzenia

spe niaj  wymagania w zakresie:

a) od czania od napi cia zasilaj cego ca ej instalacji oraz ka dego jej obwodu,
b) rodków zapobiegaj cych przypadkowemu za czeniu i mo liwo ci wy czenia awaryjnego
c) wynikaj cym z potrzeb sterowania,
d) wynikaj cym z wymaga  bezpiecze stwa przy zachowaniu zasad:

od czania izolacyjnego i cze  roboczych,

wy czania do celów konserwacji,

wy czania awaryjnego,

e) wynikaj cym z od czania w celu wykonania konserwacji urz dze  mechanicznych. Wymagania dla urz dze  do
od czania izolacyjnego i czenia podane s  w normach PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura czeniowa i sterownicza. Urz dzenia do od czania
izolacyjnego i czenia.Dobór urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych.

Nale y sprawdzi  prawid owo  zastosowanych rozwi za  technicznych w zale no ci od warunków rodowiskowych, w
jakich pracuj  i jakim podlegaj  wp ywom. Podczas ogl dzin nale y ustali  prawid owo  doboru urz dze  i rodków
ochrony ze wzgl du na:

-konstrukcj  obiektu budowlanego oraz temperatur  i wilgotno  powietrza,
-obecno  cia  obcych, wody lub innych substancji wywo uj cych korozj ,
-nara enie mechaniczne,
-promieniowanie s oneczne, wstrz sy sejsmiczne, wy adowania atmosferyczne,
-oddzia ywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizuj ce,
-przepi cia atmosferyczne i czeniowe,
-kontakt ludzi z potencja em ziemi,
-warunki ewakuacji oraz zagro enia po arem, wybuchem, ska eniem,
-kwalifikacje osób.

Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawid owo ci oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu

odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono- ty i
jasno-niebieski - nie zosta y zastosowane do oznaczania przewodów fazowych.
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów,
bezpieczników, czników, zacisków itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajduj  si  we w ciwym miejscu,
b) obwody, bezpieczniki, czniki, zaciski itp. s  oznaczone w sposób umo liwiaj cy
ich identyfikacj  i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych rodkach informacyjnych,
c) tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce aparaty czeniowe i sterownicze znajduj  si  we w ciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacj ,
d ) umieszczono we w ciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj cym zakresie pozwalaj  one na identyfikacj
instalacji, obwodów lub urz dze .

Po czenie przewodów

Sprawdzeniu podlega stan po czenia przewodów, a wi c to, czy s  wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy

yciu odpowiednich metod i osprz tu, oraz czy nacisk na po czenia nie jest wywierany przez izolacj , a tak e czy zaciski

nie s  nara one na napr enia spowodowane przez pod czone przewody. Zaciski bez gwintowe roz czalne do czenia

przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie ogl dzin mo liwe jest wykrycie wad, b dów monta owych i innych usterek w



instalacji elektrycznej. Usterki te musz  by  usuni te przed przyst pieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób

bez usuni cia usterek, mog cych mie  wp yw na wynik bada  jest niedopuszczalne.

4.13. Podstawa p atno ci
Podstaw  p atno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych.
4.14.  Przepisy zwi zane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na sta e. Przewody
o izolacji i pow oce polwinitowej, okr e.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na sta e. Przewody
jedno owe o izolacji polwinitowej.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i pow oce polwinitowej na napi cie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy.
Cz  1: Miejsca pracy we wn trzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
[6] Przepisy budowy urz dze  elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

5.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY POKRYWCZE

1.  Wst p
5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru pokry
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi przy remoncie lokali socjalnych. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera
dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku
po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.

Przedmiotem tej specyfikacji s  roboty pokrywcze dachów p askich realizowane z pap termozgrzewalnych cznie z
opierzeniami kominowymi i przemurowaniem czterech z 6-ciu kominów ponad dachem budynku.

5.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

5.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj cymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

5.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

5.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami In yniera.

5.6.  Materia y
5.6.1. Wymagania ogólne

      5.6.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
6.6.2. Blacha stalowa ocynkowana bia a wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
5.6.3. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
5.6.4. Papa termozgrzewalna

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa  gwo dzie lub wkr ty ocynkowane wg wskaza
producenta materia ów pokryciowych.

5.7.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

5.8.  Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5,9.  Wykonanie robót
5.9.1. Podk ady pod pokrycia z dachówek

Wymagania ogólne:
a) równo  powierzchni dachu powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a at  kontroln  o d ugo ci 3,0 m by

nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym,
b) podk ad powinien by  zmatowiony i oczyszczony z s abych miejsc, w tym w  dylatacji konstrukcji,
c) w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obróbki blacharskie
 obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,



 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w
temperaturze nie ni szej od –15°C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.9.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
 rynny powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w

elementy wielocz onowe,
 powinny by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na

ca ej d ugo ci,
 rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych

ni  50 cm,
 spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,
 rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.9.3. Rury spustowe – z blachy jw.
 rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i

sk adany w elementy wielocz onowe,
 powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad

szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
 rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3

m,
 uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
 rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na g boko

kielicha.

5.10.  Kontrola jako ci
5.10.1. Materia y izolacyjne

a) Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie
o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rz dnym dokumentem.

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako
nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie
ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez
producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

d) Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.11.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:
– dla robót pokrywczych m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót wyposa enia dachów 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych oraz 1 m2 wykonanych obróbek

blacharskich.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.

5.12.  Odbiór robót
5.12.1. Odbiór pod a

 badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do krycia po aci dachowych,

 sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o
ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a

at  nie powinien przekroczy  5 mm.
5.12.2. Odbiór robót pokrywczych

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru
cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a ( acenia powierzchni  dachów),
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych warstw lub

fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.



Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i po czenia
ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
5.12.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :

 sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,
 sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
 sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

5.13.  Podstawa p atno ci
Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.

5.14.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997              Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Informacja producenta  papy termozgrzewalnej o sposobie monta u na dachach p askich i czynno ciach

sprawdzaj cych  przy odbiorze robót.
odbiorze.

6.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I POKRYCIA TYNKÓW

6.1. Wymagania ogólne
6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków
zewn trznych i wewn trznych przy remoncie pomieszcze  w budynkach z lokalami socjalnymi. Szczegó owy zakres tych
robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio
budynku po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.
W zakresie niezb dnych napraw o powierzchni do 30% powierzchni elewacji w obu budynkach i 100% tynków w
pomieszczeniach piwnicznych w Ko cielnej Wsi.

6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.
– Tynki wewn trzne
– Tynki cementowo-wapienne
– Ok adziny cienne wewn trzne.
– Tynki zewn trzne.

6.1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

6.1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami In yniera.

6.2.  Materia y.
6.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

6.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)



6.2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
6.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

rednioziarnisty.
6.2.2.3. Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

6.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
 Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
 Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili
zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera
do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%
Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa
Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C
Stopie  bia ci przy filtrze niebieskim (dla p ytek bia ych), nie mniej ni
–  gatunek I 80%
–  gatunek II 75%

6.3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

6.4.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

6.5.  Wykonanie robót

6.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6
miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

c) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi
spadek poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków
zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie
obni onych temperatur”.

d) Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem
szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w
ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

6.5.2. Przygotowanie pod y
6.5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na
boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a
lub przez wypalenie lamp  benzynow .
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

6.5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
6.5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych

nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.
6.5.3.2. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2.

6.5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin ceramicznych.
 Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do



równego i g adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie
wytrzyma ego pod a.

 Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

 Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów
budynku.

 Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy  z kurzu.

 Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

 Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przyst pieniem do ich mocowania – moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

 Temperatura powietrza wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C.
 Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni

2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od p aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty
dwumetrowej.

6.6.  Ochrona kamienia przed korozj
Wyk adzin  kamienn  nale y zabezpieczy  przez nasycanie ywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.
Mo e to by  np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

6.7.  Kryteria oceny jako ci i odbioru
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin
 sprawdzenie odbiorów mi dzyoperacyjnych pod a i materia ów,
 sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.8.  Kontrola jako ci
6.8.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
 sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
 próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kszta tu p ytek
– liczby szczerb i p kni ,
– odporno ci na uderzenia,

 W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny
zewn trznej).

6.8.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w
sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.9.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

6.10.  Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno
by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od
jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

6.10.2. Odbiór tynków
6.10.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne

z dokumentacj  techniczn .
6.10.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej –

nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
– pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy

przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).
6.10.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z
pod a, pil ni itp.,

– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej
przyczepno ci tynku do pod a.

6.10.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej
nie powinny by  wi ksze ni  1 mm/1 m.



6.10.4. Odbiór pod y pod p ytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

6.11.  Podstawa p atno ci
Tynki wewn trzne i zewn trzne.

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,
– umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.
Suche tynki

aci si  za 1 m2 ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– przygotowanie pod a,
– mocowanie p yt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
– uporz dkowanie miejsca pracy.
Ok adziny cian

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie pod a,
– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– moczenie p ytek, docinanie p ytek,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,
– wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebi ,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

6.12.  Przepisy zwi zane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 yty kartonowo-gipsowe

7.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI I POD A BUDOWLANE

7.  Wst p
7.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru posadzek
przy remoncie lokali mieszkalnych. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa
prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w
Zielonce na dzia ce 1479/36.
W budynku po onym w Zielonce – zewn trzne betonowe opaski po obwodzie budynku i podesty na wej ciach do
poszczególnych segmentów tego budynku; w budynku w Ko cielnej Wsi – opaska przy obu wej ciach do budynku z
remontem schodów zewn trznych prowadz cych do wietlicy wiejskiej oraz posadzki w piwnicy tego budynku.



7.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

7.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
 -Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
 -Warstwa wyrównawcza grubo ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem zagruntowaniem powierzchni na g adko
oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.
 -Posadzki w ciwe.
-Posadzka cementowa z cokolikami, grubo ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a rzadk
zapraw  cementow , u eniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na g adko oraz
wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.
 -Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubo ci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem pod a, u eniem dolnej warstwy grubo ci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej
warstwy grubo ci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
 -Posadzka jedno- lub dwubarwna z p ytek pod ogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem u onych
na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pod a, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktów wysoko ciowych, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopaso-
waniem i u eniem na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
 -Cokoliki z p ytek ceramicznych pod ogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, u onych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pod a, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktów wysoko ciowych, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopasowaniem i u eniem
na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
 -Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materia em posiadaj cym struktur  antypo lizgow

7.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

7.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami In yniera.

7.6. Materia y
7.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

7.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
      7.6..2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
7,6.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
7,8.2.4. Wyroby pod ogowe z drewna

 DESKA BARLINECKA – wyko czona p ytkami z drewna d bowego
– grubo  – 12 mm, p ytka z dewna d bowego – 6 mm
– masa 1 m2 7,5 kg,
– twardo  wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,
– odporno  cieplna wg V’cata –49-59°C,
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,5%,
– nasi kliwo  (po 24 godzinach) – 1,5%,
– cieralno  na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,
– wspó czynnik przewodzenia ciep a – 0,29 W/m°C.

 odporne na dzia anie nacisku skupionego, atwo zmywalne wod  z dodatkiem rodków myj cych, wykazuj
du  odporno  na dzia anie agresywnych kwa nych i alkalicznych czynników. Nale  do trudno palnych.

7,8.2.5. Kit asfaltowy uszczelniaj cy wg PN-74/B-30175
Sk ada si  z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, w óknistych wype niaczy
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwi kszaj cych przyczepno  kitu do powierzchni uszczelniaj cych
konstrukcji (paki t uszczowe, pak i ywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i ywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj cych:
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mi kni cia– nie normalizuje si ,
– przyczepno  do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, po czonych spoin  kitu o grubo ci

20 mm i wyci ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa  si  w masie,
– wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, nie mniej ni  – 20 mm,
– sp ywno  z betonu w po eniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje si ,
– odporno  na zamra anie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysoko ci 2,5 m na p yt

stalow  – bez p kni  i odprysków,
– sto  pozorna, nie mniej ni  – 1,5 mm.

7.10.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu.



7.11.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

7.12.  Wykonanie robót
7,12.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem
i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

 Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i
grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

 Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie
– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

 Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i
zanieczyszcze  oraz nasycone wod .

 Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.
 W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie

powinna by  ni sza ni  5°C.
 Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie.

Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  – 5–7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
 Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo  cementu nie

powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.
 Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o

wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa  wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny
(poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci
pomieszczenia.

 W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

7,12.3. Posadzki cementowe
 Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy

cementowej i lastriko.
 Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo

warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
 Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  – przy

posadzkach z betonu odpornego na cieranie – 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach – 10 MPa.
 W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

– oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku,
– dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,
– przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do

kwadratu nie powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

 Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

7,12.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
– sposób aplikacji i warunki przygotowania pod a nale y przyj  wg warunków zastosowanego systemu.

7,13.  Kontrola jako ci
7,13.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub

znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
7,13.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom

technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7,13.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno ciowych).

Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

7,14.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

7,15.  Odbiór robót
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.

7,15.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie
ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do



zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany
laboratoryjnie.

7,15.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom
technicznym.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7,15.4. Odbiór powinien obejmowa :
– sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
– sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow ,
– sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow .

7,20. Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie

pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

7,21.  Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.

8.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

8.1.  Wst p
8.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
malarskich przy remoncie lokali socjalnych. Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo –
kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na
dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.
Malowanie elewacji i cz ci wspólnych w budynku z lokalami socjalnymi w Zielonce oraz tynków piwnic i komunikacji
ogólnej w budynku i elewacji budynku w Ko cielnej Wsi.

8.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

8.1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nast puj cych robót malarskich:
Malowanie konstrukcji i elementów stalowych,
Malowanie powierzchni tynków.

8.1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

8.1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami In yniera.

8.2.  Materia y
8.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

8.2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie 1 cz ci ciasta
wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze .

8.2.3. Spoiwa bezwodne
8.2.3.1. Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego do ciemnobr zowego i odpowiadaj

wymaganiom normy pa stwowej.
8.2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno tej do brunatnej, b cej

roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikuj cym, o w ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie
schni cia. Powinien on odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.2.4. Rozcie czalniki



W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
– wod  – do farb wapiennych,
– terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada  normom

pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

8.2.5. Farby budowlane gotowe
8.2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

8.2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajno  – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajno  – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
– do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – bia y do
rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,

8.2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajno  – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
– wydajno  – 4,5–5 m2/dm3

– czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia a
– wydajno  – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajno  – 6–8 m2/dm3

– czas schni cia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajno  – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schni cia – 12 h
8.2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajno  – 6–8 m2/dm3

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

– wydajno  – 6–10 m2/dm3

8.2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
– lepko  umowna: min. 60
– sto : max. 1,6 g/cm3

– zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
– czas schni cia pow oki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia 5 stopnia

wyschni cia – max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
– wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
– grubo  – 100-120 m
– przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
– elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub odstawania od

pod a,
– twardo  wzgl dna – min. 0,1,
– odporno  na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna powodowa

uszkodzenia pow oki
– odporno  na dzia anie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa  sp cherzenie

pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

8.2.6. rodki gruntuj ce
8.2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w



stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
8.2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa  rozcie czonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

8.3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych.

8.4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

8.5.  Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nale y ogrzewa .
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako czeniu malowania
mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po:
– ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze  sanitarnych),
– ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
– ca kowitym u eniu posadzek,
– usuni ciu usterek na stropach i tynkach.

8.5.1. Przygotowanie pod y
8.5.1.1. Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez wype nienie ubytków

zapraw  cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw
cementowo-wapienn .

8.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podk adowej.

8.5.2. Gruntowanie.
8.5.2.1. Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na wykonywa  bez gruntowania powierzchni.
8.5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z

jakiej ma by  wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5.
8.5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa  pokostem.
8.5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si  odpowiednie farby

podk adowe.
8.5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si  gruntoszpachlówk  epoksydow .

8.5.3. Wykonywania pow ok malarskich
8.5.3.1. Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod e, bez prze witów, plam i odprysków.
8.5.3.2. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i

dezynfekuj cych.
Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni.
Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.

8.5.3.3. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby w ró nych odcieniach.

8.6.  Kontrola jako ci
8.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
– sprawdzenie wygl du powierzchni,
– sprawdzenie wsi kliwo ci,
– sprawdzenie wyschni cia pod a,
– sprawdzenie czysto ci,
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne. Sprawdzenie
wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3 s.

8.6.2. Roboty malarskie.
8.6.2.1. Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach,
– dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach.



8.6.2.2. Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci powietrza
mniejszej od 65%.

8.6.2.3. Badania powinny obejmowa :
– sprawdzenie wygl du zewn trznego,
– sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi.
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane prawid owo. Gdy
którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i
wykona  powtórnie.

8.7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod a,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem
stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.8.  Odbiór robót
Roboty podlegaj  warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej.

8.8.1. Odbiór pod a
8.8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w

normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod e,
posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo-
wapienn  do robót tynkowych lub odpowiedni  szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y
pod e przed gruntowaniem oczy ci .

8.8.2. Odbiór robót malarskich
8.8.2.1.  Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego

roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, zacieków,

cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym
powierzchni  malowan  do pow ok o dobrej jako ci wykonania.

8.8.2.2. Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mi kk , we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru.

8.8.2.3. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.
8.8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym narz dziem

pow oki od pod a.
8.8.2.5. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni

pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.9.  Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do

malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.10.  Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

9.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE ( dotyczy stropu nad pi trem budynku po onego w Ko cielnej Wsi)

9. Wst p
9.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru izolacji
cieplnych przy remoncie lokali socjalnych.
Szczegó owy zakres tych  robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w
zakresie odpowiednio budynku po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.



9.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
9.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj tych przetargiem
 Na awach i cianach fundamentowych wykona  izolacj  dwu warstwow  z papy na lepiku. cian  fundamentow
ociepli  zewn trznie p ytkami styropianu grubo ci 6cm po obwodzie budynku i zabezpieczy  od strony gruntu foli
kube kow .
Pod posadzkami u  izolacj  z folii oraz z p yt styropianowych grubo ci 6cm (podposadzkowych).
Wykona  izolacj  stropu z we ny mineralnej gr. 20cm na stropie z p yt z suchego tynku gipsowego zabezpieczaj c
izolacj  foli  od strony pokrycia dachowego.
Pomieszczenia dostrzegalni ppo . Izolowa  od strony pomieszcze  gospodarczych przez wykonanie cianki w
przyleg ym pomieszczeniu magazynowo – sk adowym z ceg y dziurawki na ca  wysoko  pomieszczenia z
pozostawieniem pustki powietrznej grubo ci oko o 4cm.

9.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami In yniera.

9.5.  Materia y
9.5.1. Wymagania ogólne
9.5.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
9.5.1.2. Do papowych izolacji nale y stosowa  papy o wk adach nie podlegaj cych rozk adowi biologicznemu, do których
zalicza si  papy na tkaninie z w ókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na w óknie.
9.5.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzia  destrukcyjnie na czone materia y i powinny wykazywa  dostateczn
odporno  w rodowisku, w którym zostaj  u yte oraz nale yt  przyczepno  do sklejanych materia ów, okre lon  wg
metod bada  podanych w normach pa stwowych i wiadectwach ITB.
9.5.1.4. Materia y izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
pa stwowych i wiadectwach ITB.
9.5.2. Materia y do izolacji przeciwwilgociowych
9.5.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale y stosowa  pap  I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wst ga papy powinna by  bez dziur i za ama , o równych kraw dziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si  pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s  uszkodzenia powsta e na skutek sklejenia si  papy. Dopuszcza si  naderwania
na kraw dziach wst gi papy w kierunku poprzecznym nie d sze ni  30 mm, nie wi cej ni  w 3 miejscach na ka de 10
m d ugo ci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie  jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

– ugo : 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
– szeroko : 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by  po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane
drutem i sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5 mm.

Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w ww.
normie.

Rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i
dzia aniem promieni s onecznych i w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników.

Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami – 80 cm.
9.5.2.2. Lepik asfaltowy na gor co
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
– temperatura mi knienia – 60–80°C
– temperatura zap onu – 200°C
– zawarto  wody – nie wi cej ni  0,5%
– sp ywno  – lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin warstwy sklejaj cej dwie
warstwy papy nachylonej pod k tem 45°
– zdolno  klejenia – lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.



9.5.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
9.5.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj cy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
9.5.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
9.5.3. Materia y do izolacji wodochronnych tunelu.
Systemy izolacyjne powinny spe nia  wymagania szczelno ci przy s upie wody o wysoko ci 3,0 m, oraz posiada
wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie
o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.

Materia y izlacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako
nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co
do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta powinien by  on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy pa stwowej.

Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materia y u yte do izolacji tuneli musz  spe nia  wymagania IBDM w Warszawie.
9.5.4. Materia y do izolacji termicznych
9.5.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasn cy. Do ocieplenia stropodachów na p yty betonowe o g sto ci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania

yty styropianowe powinny posiada  barw  granulek styropianowych wst pnie spienionych,
dopuszcza si  wyst powanie wgniotów i miejscowych uszkodze :

– dla p yt o grubo ci poni ej 30 mm – o g boko ci do 4 mm
– dla p yt o grubo ci powy ej 30 mm – o g boko ci do 5 mm.

czna powierzchnia wad nie mo e przekracza  50 cm2, a powierzchnia najwi kszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
wymiary:

– ugo  – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchy ki ±0,5%
– szeroko  – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchy ki ±1,5 mm
– grubo  – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchy ki ±0,5%.
b) Pakowanie.

yty styropianowe uk ada si  w stosy o pojemno ci 0,5–3,6 m3, przy czym wysoko  stosu nie powinna by  wy sza ni
1,2 m. Na opakowaniu powinna by  naklejona etykieta zawieraj ca nazw  zak adu, oznaczenie, nr partii, dat  produkcji,
ilo  i piecz tk  pakowacza.
c) Przechowywanie

yty styropianowe nale y przechowywa  w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od róde  ognia.
d) Transport.

yty styropianowe nale y przewozi  w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
9.5.4.2. P yta spil niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
9.5.4.3. We na mineralna.
W postaci p yt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotno  we ny max. 2% suchej masy,
– yty powinny mie  na ca ej powierzchni jednakow  twardo  oraz ci liwo .

yty do ocieplania stropodachów pod bezpo rednie krycie pap  powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
– ci liwo  pod obci eniem 4 kPa nie wi ksza ni  6% pocz tkowej grubo ci,
– wytrzyma  na rozrywanie si  prostopad  do powierzchni nie mniejsza ni  2 kPa,
– nasi kliwo  po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi ksza ni  40% suchej masy.
Wyroby z we ny mineralnej nale y mocowa  do pod a przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gor co..

9.6.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

9.7.  Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

9.8.  Wykonanie robót
9.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe
9.8.1.1. Przygotowanie podk adu
a) Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y, nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce na  obci enia.
b) Powierzchnia podk adu pod izolacje powinna by  równa, czysta i odpylona.
9.8.1.2. Gruntowanie podk adu
a) Podk ad betonowy lub cementowy pod izolacj  z papy asfaltowej powinien by  zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsj  asfaltow .
b) Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%.



c) Pow oki gruntuj ce powinny by  naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym e druga warstwa mo e by
naniesiona dopiero po ca kowitym wyschni ciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  5°C.
9.8.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz ci obiektu przed wilgoci  z gruntu powinny sk ada  si  z
jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mi dzy sob  w sposób ci y na ca ej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj cych przed wod  zarobow  z zaprawy na
niej uk adanej mog  by  wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej u onej na sucho i sklejonej wy cznie na
zak adach.
c) Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj cy wymaganiom norm
pa stwowych.
d) Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy poszczególnymi warstwami
izolacji powinno wynosi  1,0–1,5 mm.
e) Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna by  nie mniejsza
ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.
9.8.3. Izolacje termiczne
9.8.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa  materia y w stanie powietrzno-suchym.
9.8.3.2. Warstwy izolacyjne winny by  uk adane szczególnie starannie. P yty styropianowe nale y uk ada  na styk bez
szczelin.

yty winny by  przyci te na miar  bez ubytków i wyszczerbie .
Przy uk adaniu p yt w kilku warstwach ka  warstw  uk ada  mijankowo. Przesuni cie styków winno wynosi  minimum
3 cm.
9.8.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia cian warstwowych p yty powinny by  wbudowywane w czasie wznoszenia cian.
Nale y wykona  50 cm wysoko ci jednej warstwy ciany, zmontowa  p yty a nast pnie wykona  drug  warstw ciany.
9.8.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materia y nale y chroni  przed zawilgoceniem (przez nakrycie foli  lub
pap ).

9.9.  Kontrola jako ci
9.9.1. Materia y izolacyjne.
 Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o

jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
 Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako  nie

mog  by  dopuszczone do stosowania.
 Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz

sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co
do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta powinien by  on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy pa stwowej.
 Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom

przedmiotowych norm.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
9.9..2. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.10.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych
w naturze.

9.11.  Odbiór robót
9.11.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez Wykonawc .
8.2. Roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.12.  Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materia ów,
– przygotowanie i oczyszczenie pod ,
– wykonanie izolacji wraz z foliami ochronnymi ochron ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.13.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

yty styropianowe.



10.  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ocieplenie cian zewn trznych budynków socjalnych

10.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
termomodernizacyjnych polegaj cych na ocieplaniu cian zewn trznych budynków. Szczegó owy zakres tych  robót
zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa prac remontowych i naprawczych w zakresie odpowiednio budynku
po onego w ko cielnej Wsi na dzia ce 20/4 i w Zielonce na dzia ce 1479/36.

Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowi cej jednocze nie izolacj  akustyczn ,
oparte s  na rozwi zaniu systemowym pod nazw „BOLIX”  lub innego technologicznie kompletnego.
Projektowana izolacja termiczna dla cian budynku mieszkalnego wynosi 12 cm materia  styropian.

Dopuszcza si  realizacj  prac z wykorzystaniem innego alternatywnego systemu ocieple .
10.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
10.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
izolacji termicznej cian os onowych budynków.
10.4. Okre lenia podstawowe

Izolacja termiczna – warstwa materia u o du ym oporze cieplnym (R) zapobiegaj ca nadmiernemu odp ywowi
ciep a z budynku – w przypadku cian przez przegrod  zewn trzn , na zewn trz obiektu .

W okresie letnim, w czasie upa ów, zapobiegaj ca nadmiernemu nagrzewaniu si  pomieszcze  za cianami
os onowymi, tworz c okre lony mikroklimat.

Izolacja akustyczna – warstwa materia u w du ym oporze akustycznym zapobiegaj ca rozprzestrzenianiu si
ha asu.

Termomodernizacja cian – zespó  czynno ci polegaj cych na doborze materia ów i sprz tu technicznego,
maj cych na celu zapewnienie okre lonych projektem parametrów technicznych dla zewn trznych przegród
ciennych, chroni cych pomieszczenia budynku przed nadmiern  emisj  ciep a przez przegrody budowlane.

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowi zuj cymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.
10.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania prac przygotowawczych, dobór materia ów oraz za
zgodno  z dokumentacj  projektow  wykonawcz , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.6. Materia y
10.6.1. Wymagania ogólne

Materia y termoizolacyjne powinny odpowiada  wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczaj cych  je
do stosowania w budownictwie:

W szczególno ci powinny odznacza  si :
– niskim wspó czynnikiem przewodno ci cieplnej ( ),
– ma  g sto ci  obj to ciow  (kg/m3),
– ma  wilgotno ci  zarówno w trakcie wbudowywania jak i u ytkowania,
– du  trwa ci  i niezmienno ci  w ciwo ci technicznych z up ywem czasu,
– odporno ci  na wp ywy biologiczne,
– brakiem wydzielania substancji toksycznych,
– odporno ci  ogniow .

10.6.2.  Wymagania szczegó owe
Dostarczanie i sk adowanie we ny mineralnej powinno odbywa  si  zgodnie z tre ci  zapisów w tym zakresie

w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Ka de opakowanie powinno by  oznakowane znakiem CE albo
znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, e dokonana przez producenta lub jego
upowa nionego przedstawiciela, maj cego siedzib  na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno ci wykaza a
zgodno  tego wyrobu z norm  zharmonizowan  albo europejsk  aprobat  techniczn  b  krajow  Specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez
Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi.

Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, e producent lub jego upowa niony
przedstawiciel, maj cy siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokona  oceny zgodno ci i wydal na swoj
wy czn  odpowiedzialno , krajow  deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  wyrobu albo Aprobat  Techniczn
(sposób deklarowania przez producenta zgodno ci wyrobów budowlanych i ich znakowania okre la Rozp. M.I. z dnia
11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
10.6.3.  Materia y podstawowe

Do materia ów podstawowych zaliczamy wyroby z we ny mineralnej skalnej spe niaj ce wymagania zawarte
w okre lonych warunkach w aprobatach technicznych dotycz cych zastosowania, przechowywania, transportu,
sk adowania i kontroli jako ci.
10.6.4. Materia y pomocnicze

Do materia ów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza si :



– dyble monta owe do skutecznego osadzenia p yt we ny mineralnej na powierzchni przegrody budowlanej,
– listwy startowe i naro niki zabezpieczaj ce,
– siatki z w ókien szklanych,
– grunty i kleje systemowe do podklejania p yt z we ny mineralnej do pod a – powierzchni wypraw

elewacyjnych,
– kleje do czenia p yt i ochronnej siatki z w ókien szklanych ,
– wyprawy tynkarskie do zastosowa  zewn trznych w technologiach lekkich – mokrych stanowi ce wypraw

fakturow , wyprawa elewacyjna silikatowa o granulacji 1,5 mm
– farby do wymalowa  zewn trznych.
– Materia y pomocnicze powinny odpowiada  równie  jak materia y podstawowe wymaganiom odpowiednich

norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikaj cych ze znajomo ci sztuki budowlanej,
wiedzy in ynierskiej i post pu techniczno-technologicznego w budownictwie.

10.7. Maszyny oraz sprz t techniczny i bhp
10.7.1 Maszyny i sprz t.

Maszyny i sprz t u yte do realizacji prac termomodernizacyjnych.
Z uwagi na zakres prac realizowanych na cianach pionowych do wykonania robót termomodernizacyjnych

przewiduje si  zastosowanie rusztowa  budowlanych zewn trznych ustawionych przy cianach zapewniaj cych
dost p brygad roboczych do wszystkich elementów elewacji budynku pozwalaj cych na dok adne sprawdzenie stanu
technicznego przegród budowlanych, ocen  tych przegród, sprawdzenie przyczepno ci zapraw do powierzchni oraz
na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót.
10.7.2. Sprz t techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu ok adzin zewn trznych.
2. Wiertarka udarowa.
3. M otek udarowy.
4. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
5. Ubrania ochronne i robocze.
6. Maski py oszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpy owe.
7. Kaski ochronne (he my BHP).
8. R kawice robocze.

10.8. Transport
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i spe nia  wymagania

w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów
izolacyjnych  powinny odbywa  si  tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez
producentów tych materia ów na czas transportu i sk adowania przed wbudowaniem.

10.9. Wykonanie robót docieple  w/g technologii „lekkiej – mokrej”
10.9.1.  Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwi zku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonuj ca samodzieln  funkcj  techniczn , a wi c jest
odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nale yt
staranno  w wykonywaniu pracy, jej w ciw  organizacj , bezpiecze stwo i jako . W zwi zku z powy szym do
jego obowi zków nale y ka dorazowo przed przyst pieniem do robót dokona  szkolenia pracowników na danym
stanowisku pracy. Ka dy z pracowników winien posiada  odpowiedni  wiedz  w zakresie przestrzegania przepisów
Bhp i Ppo . oraz winien podpisa  stosowne o wiadczenie i badania do wykonywania robót na wysoko ci. Kierownik
robót termoizolacyjnych podejmuj c si  nadzoru wykonywania robót specjalistycznych jakimi s  ocieplenia cian,
a wi c stanowisko pracy z  miejscami trudnodost pnymi, powinien si  wykaza  znajomo ci  technologii w tym
zakresie. Brak znajomo ci zasad pracy z w óknem mineralnym przez kierownika mo e narazi  pracowników na
trwa  utrat  zdrowia (integraln  cz  Instrukcji stanowi za cznik pt. „ rodowiskowe zagro enia zdrowia
wyst puj ce przy stosowaniu sztucznych w ókien mineralnych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny
Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi).
10.9.2. Roboty przygotowawcze

Do robót przygotowawczych zalicza si :
1. Ustawienie rusztowa .
2. Rozmieszczenie paczek z materia em termoizolacyjnym
3. Wykonanie prób przyczepno ci materia u termoizolacyjnego do pod a.
4. Wniesienie niezb dnego sprz tu i elektronarz dzi na rusztowanie.
5. Zabezpieczenie przed dost pem osób trzecich do wszelkich urz dze  technicznych.
6. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si  do pracy.

 10.9.3. Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - mokrej”
Czynno ci wst pne:

1. sprawdzenie przyczepno ci zastosowanych klejów systemowych do pod a z naturalnych tynków cementowo
– wapiennych, ewentualne zbicie tynków w miejscach odparzonych, kruchych i s abych,

2. Uzupe nienie powierzchni cian tynkiem cementowo – wapiennym w miejscach tynków odbitych,
3. oczyszczenie powierzchni pozosta ych tynków z pow oki z farb przez czyszczenie strumieniowe z u yciem

myjek ci nieniowych,
4. przetarcie i wyrównanie powierzchni cian przeznaczonych do termomodernizacji,
5. demonta  elementów wyposa enia budynku ( instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznych, regulacja

skrzynek przy czy zewn trznych itp.),
6. monta  os on typu peschel i u enie przewodów oraz ich zabezpieczenie i sprawdzenie przed zakryciem;
7. demonta  rynien, rur spustowych, ewentualnie innych elementów wyposa enia budynku,



Czyno ci zasadnicze:
1. Uk adanie ocieplenia cian z p yt z we ny mineralnej z mocowaniem do ciany za pomoc  dybli.
2. Miejscowe sprawdzenie trwa ci zamocowania przez prób  oderwania zmontowanej p yty.
3. U enie siatki wzmacniaj cej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do pod a,
4. U enie warstwy kleju na powierzchni siatki – zaprawienie oczek.
5. Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntuj cym.
6. U enie zewn trznej wyprawy ciennej z mieszanki sylikatowej.
7. Malowanie powierzchni wyprawy elewacyjnej farbami silikatowymi.
8. Wykonanie prac zwi zanych z odtworzeniem stanu odwodnie  i urz dze  piorunochronowych na powierzchni

wykonanych elewacji oraz obrobienie okien
9. demonta  rusztowa .

10.11. Kontrola jako ci
6.1. Materia y izolacyjne

– Wymagana jako  p yt lub dyli z we ny mineralnej skalnej powinna by  potwierdzona przez producenta
przez za wiadczenie o jako ci (deklaracja zgodno ci lub certyfikat zgodno ci).

– Materia y dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako  nie
mog  by  dopuszczone do stosowania.

– Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow
oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami okre lonej aprobaty technicznej.

10.12. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu wykonawczego z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10,13. Odbiór robót
10.13.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych

Podstaw  do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowi  dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy.
Dla ka dego obiektu, w którym zastosowano izolacj  we ny mineralnej skalnej, nale y sporz dzi  protokó

odbioru robót, podaj c nast puj ce informacje:
– nazw  inwestora lub zarz dcy obiektu,
– rodzaj i nazw  handlow  materia u izolacyjnego zgodnie z Polsk  lub Europejsk  Aprobat  Techniczn ,
– adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchni  wbudowanej izolacji termicznej,
– nazw  firmy wykonuj cej ocieplenie,
– redni  grubo  izolacji cieplnej (cm, mm),
– redni  g sto  (kg/m3),
– ilo  wbudowanych ko ków monta owych na 1 m2 izolacji (szt.),
– dat  rozpocz cia i zako czenia robót,
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
– wiadczenie kierownika robót, e wbudowa  materia y oznakowane zgodnie z wiedz  in yniersk , sztuk

budowlan  oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami
bhp i ppo .,

– imiona i nazwiska, numery uprawnie  budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru
budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiaj cego.

Uwaga!
Ze wzgl du na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegaj cych zakryciu – sprawdzenie
i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywa  si  sukcesywnie i na bie co (art. 25 pkt. 3 ustawy –
Prawo budowlane).

10.14. Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

– zakup i dostaw  materia ów,
– roboty przygotowawcze,
– wykonanie izolacji termicznej,
– uporz dkowanie stanowisk pracy.

10.15. Przepisy zwi zane
10.15.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspó czynnika przenikania ciep a.
PN-EN ISO 10456 Materia y i wyroby budowlane – okre lanie deklarowanych

i obliczeniowych warto ci cieplnych.
PN-EN 12524 ciwo ci cieplno-wilgotno ciowe materia ów – stabelaryzowane

warto ci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspó czynnika strat ciep a przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.
PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002    Beton – wymagania, w ciwo ci, produkcja i ocena zgodno ci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z w ókien szklanych.

10.15.2. Inne dokumenty



1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pó n. zm.).
5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsi wzi  termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121

z pó n. zm.).
6. „Sztuczne w ókna mineralne wyst puj ce w materia ach izolacyjnych stosowanych w budownictwie” – ocena

zagro  zdrowotnych i dzia ania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z odzi).
7. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
8. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).


