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1.
1.1.

CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa inwestycji

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektu pt „Projektu budowlanego przebudowy
- modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Przedmiot i zakres robót

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
realizacji projektu pt „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie
głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

W ramach planowanej przebudowy zmiany będą obejmować prace polegające na:
- wydzieleniu z przestrzeni po dawnej restauracji i jej zaplecza aneksu dla
zwiedzających oraz pomieszczeń administracyjnych – zaplecza socjalnego, biurowego i
magazynowego;
- przystosowanie toalet ogólnodostępnych do obowiązujących przepisów poprzez
wydzielenie toalety dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru, dostosowanie
gabarytów poszczególnych pomieszczeń, wykonanie prawidłowych podłączeń do instalacji
sanitarnych, ppoż., elektrycznych i kontroli dostępu wraz z wykończeniem wnętrz.
Powierzchnia łączna adaptowanych pomieszczeń po ukończeniu prac 233,99 m2
Wysokość pomieszczeń do projektowanych sufitów podwieszonych
- pomieszczeń sanitarnych - 2,60 m
- pomieszczeń biurowych, magazynków i korytarzy - 3,10 m.
Całość robót związana z planowanym zamierzeniem zawierać się będzie w obrysie
istniejącego budynku oraz zmianą układu schodów zewnętrznych przy wyjściu
ewakuacyjnym od zachodu.
W zakresie robót przewidzianych do wykonania przewidziano prace:
• Roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych, od strony zachodniej budynku
Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stolarki drzwiowej
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu ścianek, przebić, nadproży
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu posadzek i podłóg - posadzka kamienna w
pom. dawnej restauracji w całości do zachowania
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu sufitów podwieszanych
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu wyposażenia
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu drzwi wejściowych
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji elektrycznych
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji niskoprądowych – w tym:
systemu SSWiN, CCTV, systemu przyzywowego z toalet (SP), sieci LAN (w tym:
światłowód)
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych
• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji c.o.
• odbudowa schodów zewnętrznych (z zastosowaniem tych samych materiałów)
• Roboty murowe (zamurowanie otworu)
• Roboty żelbetowe w zakresie nowych nadproży, przekuć
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• Montaż nowych ścianek działowych w systemie płyt g-k – w tym ścianka o odporności
ppoż. EI120 z podwyższoną izolacyjnością akustyczną;
• Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz przełożenie drzwi p.poż. EI60
zgodnie z kierunkiem ewakuacji
• Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe (zmiana kierunku otwierania – na zewnątrz),
przełożenie witryny – drewno egzotyczne meranti (kolor zgodny z istniejącą stolarką),
szklenie szyba antywłamaniowa P4;
• Montaż przeszkolonego wiatrołapu przy drzwiach wyjściowych nad kanał Motławy wykonanie systemowe
• Wykonanie nowych posadzek i nowych podłóg z płytek
• Wykonanie Robót tynkarskich i malarskich
• Wykonanie nowych okładzin ścian płytkami
• Wykonanie nowych okładzin podłóg - w nowych pomieszczeniach biurowych –
wykładzina typu tarkett lub równoważna, w pomieszczeniach sanitarnych – terakota;
• Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g-k
• Montaż nowych drzwi wejściowych zewnętrznych (szklenie P4)
• Montaż wyposażenia, okładzin i elementów wykończenia wnętrz
• Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, p.poż
• Montaż instalacji niskoprądowych, w tym:
systemu SSWiN, CCTV, systemu przyzywowego z toalet (SP), sieci LAN (w tym:
światłowód)
• Montaż instalacji c.o.
• Montaż instalacji wody i kanalizacji
• Montaż kanałów wentylacyjnych
• Uruchomienie nowych systemów i instalacji, weryfikacja działania z istniejącymi i
usunięcie nieprawidłowości w działaniu
1.3.

Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Klasyfikacja robót objętych OST i SST wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
W Ogólnej Specyfikacji Technicznej ujęto klasyfikację wszystkich robót budowlanych objętych
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi.
45000000-7

Roboty budowlane

45212313-3
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45111300-1
45262500-6
45430000-0
45432100-5
45431000-7
45431100-8
45421152-4
45421146-9
45262320-0
45410000-4
45442100-8
45442000-7
45421000-4
45421100-5
45300000-0

Roboty budowlane w zakresie muzeów
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiórkowe
Roboty murarskie i murowe
Pokrywanie podłóg i ścian
Kładzenie i wykładanie podłóg
Kładzenie płytek
Kładzenie terakoty
Instalowanie ścianek działowych
Instalowanie sufitów podwieszonych
Wyrównywanie
Tynkowanie
Roboty malarskie
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty instalacyjne w budynkach
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45330000-9
45332000-3
45332400-7
45331100-7
45331210-1
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie wentylacji
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna

1.4.

Zestawienie specyfikacji technicznych

Wymagania ogólne (OST) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:
1. Wymagania ogólne:
OST 00.00.
Wymagania ogólne
2. Roboty przygotowawcze:
SST 01.01.
Rozbiórki, demontaż, rusztowania
3. Roboty budowlane:
SST 02.01.
Roboty murowe
SST 02.02.
Posadzki
SST.02.03.
Ścianki działowe, sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych
SST 02.04.
Tynki, okładziny, malowanie
SST 02.05.
Stolarka
5. Roboty instalacyjne sanitarne:
SST 03.01.
Instalacje wod.-kan.
SST 03.02.
Instalacja c.o.
SST 03.03
Instalacja wentylacji
6. Roboty instalacyjne elektryczne:
SST 04.01.
Instalacja elektryczna

1.5.

Określenia podstawowe

Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.5.1
1.5.2.

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury;
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
1.5.3. Budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
1.5.4. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
1.5.5. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
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bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym;
1.5.6. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
1.5.7. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
1.5.9. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego;
1.5.10. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
1.5.11. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
1.5.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
1.5.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.14. Inspektor nadzoru (inwestorskiego) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje i interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5.15. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.5.16. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.5.17. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.
1.5.18. Obmiar robót - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pomiar wykonanych robót budowlanych
dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.
1.5.19. Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a
także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym jest także odbiór części obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
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1.5.20. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
1.5.21. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
1.5.22. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;
1.5.23. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową;
1.5.24. Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją
projektową, aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
1.5.25. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu.
1.5.26. Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.
1.5.27. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.5.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5.29. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania
robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych;
1.5.30. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5.31. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacja techniczną.
1.5.32. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
1.5.33. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.34. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
1.5.35. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
OST 00.00. „Wymagania ogólne”, Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 8 z 25

1.5.36.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.39.

1.5.40.

1.5.41.

1.6.

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego
stosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na:
a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
b) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów
wysokościowych (reperów),
c) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów
ulegających zakryciu,
f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji
WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków, jednakże wszystkie wymiary przed
wykonaniem elementów przeznaczonych do wbudowania należy sprawdzić w drodze obmiaru z
natury na budowie. Ewentualną zmianę wymiarów należy uzgodnić z Inspektora nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.7.

Ochrona i utrzymywanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.9.

Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii
elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i
wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili
odbioru końcowego robót.

1.10.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
Wykonawca jest zobowiązany do:
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, składowania materiałów i
elementów budowlanych,
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie
wywozu ziemi z wykopów i elementów z rozbiórek.
- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora nadzoru tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Tablica informacyjna powinna zawierać:
- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
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- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru
budowlanego,
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót
budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej,
pogotowia, numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed
zniszczeniem, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawierać
powinno przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.11.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań
określonych w przepisach:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. z 2013 r. poz. 260
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowane
uzgodnienia.

1.12.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla robót budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowiązany do
opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.13.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniami, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i
właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót.

1.14.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych,
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowej.
- prowadzić tak roboty budowlane, aby nie naruszyć szaty roślinnej, odpowiednio ją
zabezpieczając. W wypadku zaistnienia konieczności usunięcia elementów szaty roślinnej, przed
wykonaniem prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru, a jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę od właściwych
organów administracji państwowej.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- możliwością powstania pożaru.

1.15.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem
bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez
projektanta.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Dla prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów niebezpiecznych, Wykonawca
obowiązany jest do:
- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi;
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przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub
nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów niebezpiecznych w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
niebezpiecznych;
- zabezpieczenia niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na
działanie substancji niebezpiecznych.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać na terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowości sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.
2.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiającym prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane –
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót,
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wyroby budowlane powinny być właściwie oznaczone oraz posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie
określone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są wprowadzone do
obrotu i spełniają wymogi obowiązujących przepisów:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)
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2.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych
4. oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania( Dz. U. z 2004 r.
Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami);
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami);
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.3.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskały akceptacji Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub
elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub
elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznaczne określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.5.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
OST 00.00. „Wymagania ogólne”, Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 14 z 25

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
lokalizowane będą w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń
konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie
przewidzianym umową i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą
określone w projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybór środka transportu pionowego (dźwigi, żurawie itp.) wymaga szczególnej staranności
przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.
5.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia
Jakości (patrz pkt.6).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli tego będzie
wymagać Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach, aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założona przez geodetę.

5.2.

Roboty rozbiórkowe

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji
wydanej przez właściwy organ.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu
organizacji robót, którego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.3.

Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora nadzoru.
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5.4.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy.
Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6.
6.1.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW
I ROBÓT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót, zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakości ( PZJ )
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej
1.Część ogólną określa:
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt,
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru;
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
2. Część szczegółowa opisującą dla każdego asortyment robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
budowlanych,
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w trakcie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania
mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót ,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach,
aprobatach technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
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zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobieranie losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy robót mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.4.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła
ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
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•
•
•

operaty geodezyjne,
książkę obmiarów robót,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych
organów.

7.
7.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu
lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową
obiektów budowlanych.
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w SST
nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie
stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo,
wzdłuż linii osiowej i podawane w [ m ]. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej,
objętości będą wyliczone w
[m³] jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w
[szt.].Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po
przecinku.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach.

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru ważne
świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie
przez cały okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.4.

Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w
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przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
dołączonymi do książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być podłączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór częściowy,
- odbiór etapowy,
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2.

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.

Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i
urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w
szczególności:
• przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne,
• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i
inne,
• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
• urządzenia dźwigowe.
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Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w publikacjach technicznych.

8.4.

Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót (np. stan zerowy, stan surowy
zamknięty i in.). Obiekty można dzielić na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem
odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość
techniczną. Podziału budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje
Wykonawca w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru.

8.5.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technicznych i technologicznych, można
przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego.
Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji
obiektu, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.

8.6.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o
wykonanie robót budowlanych.
Specyfikacje Techniczne podają główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i
usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W trakcie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji,
urządzeń technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w umowie.

8.7.

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór ten wymaga
przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokółu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru
końcowego obiektu,
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
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usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.8.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.9.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład
dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robót,
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji
budowy,
4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
5) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
6) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz
przewodów kominowych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót,
8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru,
9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10) oświadczenie kierownika robót o:
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla
materiałów i urządzeń,
12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
13) karty gwarancyjne urządzeń technicznych.
2 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub
wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu
4. Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z
eksploatacji
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8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.10.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1) oświadczenie kierownika robót o:
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę oraz przepisami,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
2) dokumentacje powykonawczą, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót ( podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, rozbiórki i książka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),,
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji.

9.
9.1.

PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą .
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu z narzutami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
OST 00.00. „Wymagania ogólne”, Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 23 z 25

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnionych w
kosztorysie.

9.2.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a ) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień z postępu robót,
b ) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c ) opłaty/dzierżawy terenu,
d ) przygotowanie terenu,
e ) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
f ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a ) oczyszczenie , przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b ) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a ) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
b ) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, z późniejszymi zmianami);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z
późniejszymi zmianami);
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z późniejszymi zmianami);
5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania(
Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami);
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami);
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.169, poz. 1650 z
późniejszymi zmianami);
10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,
poz. 907 z późniejszymi zmianami),
11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami);
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 01.01.
„ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ”
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
inż. Ryszard Kowalski
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SST
01.01.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ
SPIS TREŚCI
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Zakres stosowania SST
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych, przy realizacji projektu budowlanego pt „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyburzenie, rozebranie i demontaż wskazanych elementów budowlanych w budynku podlegającym przebudowie i wyszczególnionych w projekcie i pkt. 1.6. SST.

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
45111100-9
45111220-6
45111300-1

1.5.

Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiórkowe

Wyszczególnienie robót wyburzania, rozbiórek i demontażu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu rozbiórkę i demontaż wskazanych w projekcie elementów
budowlanych:
-

1.6.

roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych od strony zachodniej
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stolarki drzwiowej
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu ścianek, przebić, nadproży
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu posadzek i podłóg
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu sufitów podwieszanych
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu wyposażenia
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji elektrycznych
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych
roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji c.o.

Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z treścią PN wykazanych w p. 10

2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.
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3.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2.
-

-

Sprzęt do robót rozbiórkowych

przecinak,
piły tarczowe, widiowe,
kliny i młoty
łopaty i szufle,
przecinki stalowe
narzędzia pneumatyczne,
dźwigi, podnośniki,
taczki,
samochody ciężarowe,
dźwigi samochodowe o wysięgu 20,0 m

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od
ciężaru elementów. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych

Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2.

Zasady wykonywania prac rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonany demontaż z Właścicielem budynku. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót związanych z rozbiórkami i demontażem uwzględniający wszystkie warunki narzucone
przez właściciela i użytkownika. Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzeń należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania
materiałów. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, cieplną, wodociągową i inne.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dołu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy. W żadnym wypadku nie wolno
gruzu i demontowanych urządzeń wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach i klatkach schodowych.
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne
- stosować środki zabezpieczające pracowników
- uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych zewnętrznych
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne
Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie
lub ręcznie w sposób określony w projekcie organizacji robót, lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Należy pamiętać, że prace będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie muzealnym i wszystkie roboty muszą
być uzgodnione wg przedstawionego Harmonogramu z Zamawiającym oraz przedstawicielem Ochrony Muzeum. Ewentualne potrzeby w przerwaniu, odłączeniu dostaw energii elektrycznej lub pozostałych instalacji
należy zgłaszać przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest: mb, m 2, m 3, kg.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom robót zanikających.
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych polega na sprawdzeniu kompletności wykonania z dokumentacją
projektową.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi
zmianami);
•
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206);
•
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);
•
PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
•
PN-N-01256-02:1998
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
•
PN- N- 01256-5:1998
Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
SST 01.01. „Roboty przygotowawcze – rozbiórki i demontaż” Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 5 z 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 02.01.
„ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MUROWE”
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
inż. Ryszard Kowalski
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SST
02.01.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MUROWE
SPIS TREŚCI
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Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robót objętych SST
Klasyfikacja robót wg CPV
Ogólne wymagania dotyczące robót
Określenia podstawowe
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Stosowane materiały
Cegła
Zaprawa
SPRZĘT
TRANSPORT
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych
Zasada stosowania zaprawy wapienno-trasowej
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości ścian
OBMIAR ROBÓT
ODBIÓR ROBÓT
PODSTAWA PŁATNOŚCI
PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich wewnętrznych i zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu
budowlanego pt „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murarskich ścian:
- Przemurowania przebitych otworów
- Zamurowania otworów po stolarce budowalnej
- Wymurowanie muru ograniczającego schody zewnętrzne

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
Kategoria robót
45262500-6
Roboty murarskie

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania
ogólne”.

1.6.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej :
Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych , ułożonych w określony sposób i połączonych
ze sobą zaprawą,
Wiązanie muru - układ elementów murowych w murze ułożonych w sposób regularny, w celu zapewnienia
współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych
Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie z dodatkami i domieszkami, jeżeli są
wymagane,
Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym składzie, której wytrzymałość gwarantowana jest
przez producenta
Spoina zwykła - spoina o grubości od 8 mm do 15 mm wypełniona zaprawą

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.
Woda
Do prac należy używać wodę wodociągową, w wypadku konieczności użycia innej wody musi ona odpowiadać
warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004.
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2.2.
2.2.1.

Stosowane materiały
Cegła

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła
się.

2.2.2.

Zaprawa

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawa cem.-wap. marki M 5, M 10 wg PN-B-03002
Zaprawy wykonane mechanicznie, wbudować w ciągu 3 godz., a w okresie letnim przy temperaturze 20 0 C –
nie więcej niż w ciągu godziny.
Do zaprawy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, cement portlandzki. Wymieszana zaprawa powinna jednolitą i jednorodną mieszaninę.
Nasiąkliwość wagowa zapraw stwardniałych powinna wynosić nie więcej niż 15%.
Zaprawy dostarczane na budowę jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą maksymalny czas przechowywania na placu budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót.

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5.
5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Cegły układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.
- W przypadku przerwania robót z powodów klimatycznych lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
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przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić
stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła ( ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00 C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej
00 C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
Ściany zewnętrzne powinny być po przeschnięciu otynkowane od zewnątrz przed nadejściem zimy, przy
czym okres wysychania powinien być nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy nie można wykonać
tynków przed zimą, należy ściany wyrapować.

5.2.

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych

Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:
– w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku, miarodajna jest
wartość mniejsza,
– poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem,
– odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady kontroli jakości robót.:
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji
i potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy do Wykonawcy

6.2.

Kontrola jakości ścian

Kontrola jakości wykonania ścian murowanych
Przy kontroli wykonania murów sprawdzeniu podlega:
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegły w murze w stykach murów i narożnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
- sprawdzenie grubości spoin ( do 2 mm) i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw cegły
- sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów :
Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

7.

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane
3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest: mb, m2 ,m3 .

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót murowych podlega zasadom odbioru częściowego według zasad podanych w „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych.
Odbiór robót następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary (z wynikiem pozytywnym) i atesty.
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
-ocenę wyników badań,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą .
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji
murowych zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się
również koszty rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020
PN-EN 998-2:2004
PN-78/B-01101
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2004
PN-75/B-12003
PN-79/B-06711
PN-B-12050:1996
PN-B-10104:2005
PN-EN 413-1:2005
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-90/B-14503
PN-B-30000:1990
PN-B-03002 : 1999

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska
Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu
Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe
Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych
Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy
Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Zaprawy budowlane
Cement portlandzki
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 02.02.
„ROBOTY BUDOWLANE –POSADZKI”
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
inż. Ryszard Kowalski
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SST
02.02.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE –POSADZKI

SPIS TREŚCI
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
9.
10.

WSTĘP
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robót objętych SST
Klasyfikacja robót wg CPV
Ogólne wymagania dotyczące robót
Określenia podstawowe
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Stosowane materiały
SPRZĘT
TRANSPORT
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Przyjęcie wyrobów na budowę
Ogólne wymagania dla podłóg
Warunki wykonania podkładów podłogowych
Posadzki z płytek terakotowych, gresowych
Posadzki z wykładzin rulonowych
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zakres czynności kontrolnych
Kontrola i badania podkładów pod posadzki
Kontrola i badania posadzek z płytek
OBMIAR ROBÓT
ODBIÓR ROBÓT
PODSTAWA PŁATNOŚCI
PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu budowlanego pt „Projektu budowlanego
przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót obejmuje:
- Wykonanie posadzek na istniejących podkładach
- Wykonanie wylewek samopoziomujących
Rodzaje zastosowanych posadzek:
posadzka z płytek podłogowych gresowych, terakotowych, kamiennych – po przedstawieniu przynajmniej 3 próbek i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przynajmniej jednej
wykładzina dywanowa

1.4

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
Klasa robót
45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5
Kładzenie i wykładanie podłóg
45431000-7
Kładzenie płytek
45431100-8
Kładzenie terakoty

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”.

1.6

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
OST „Wymagania ogólne” ”, a także podanymi poniżej:
Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podpodłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju pomieszczenia i obciążeń użytkowych
konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyżej izolacji i warstw
Podłoże – element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu przed
ułożeniem posadzki.
Podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu,
związana z nim lub nie związana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach pośrednich lub izolujących w celu ułożenia posadzki.
Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej
izolacji – tzw. podkład „pływający”.
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Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.
Szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach
dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.2.
•

•

•

Stosowane materiały
Gres – wybrany przez przedstawiciela Zamawiającego
- barwiony w masie, nieszkliwiony (nasiąkliwość max.0,5%)
- łatwo zmywalny
- wytrzymałość na zginanie min.27 N/mm2
- odporność na ścieranie < 205 mm2
- twardość wg skali Mahsa 8
- odporność na ścieranie - IV klasa ścieralności
- odporność na działanie kwasów i zasad - wymagana
- odporność na działanie chemii domowej i soli basenowej – wymagana
- antypoślizgowość 10
Elementy uzupełniające:
- cokoły przyścienne,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ±0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
wykładzina dywanowa w pomieszczeniach biurowo – socjalnych, – wybrana przez przedstawiciela Zamawiającego
supełkowa wykładzina dywanowa
rodzaj włókna: 100% PA
grubość okrywy włókiennej: nie większa niż 2,7 mm
grubość całkowita: nie większa niż 5,0 mm
ciężar runa: nie mniejszy niż 620 gr / m2
ciężar całkowity: nie mniejszy niż 1500 gr / m2
gęstość taftowania: nie mniej niż 213’000 taftow na 1 m2
wykładzina powinna posiadać podłoże tekstylne - actionbac
klasyfikacja zastosowań EN 685: 33
reakcja na ogień EN 13501-1: Cf1-s1
wykładzina musi być odporna na samonastawne kołka foteli według EN 985
musi być zalecana dla astmatyków i alergików (certyfikat DAAB)
Cokoły przyścienne z wykładziny dywanowej zakończonej listwą PCV.
Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
Materiały pomocnicze
- Wodoodporne i mrozoodporne kleje do płytek – przyczepność 1MPa, gęstość w stanie suchym
1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3
- Zaprawa samopoziomująca o wytrzymałości na ściskanie >20MPa, i grubości 1-10mm, wodoszczelna i mrozoodporna,
- Środki gruntujące podłoża, łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
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3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania
powierzchni podłoża, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzędzia lub urządzenia do cięcia
płytek, packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, wkładki dystansowe, mieszadła koszyczkowe
o napędzie elektrycznym,

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.
5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2.

Przyjęcie wyrobów na budowę

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłoży podposadzkowych i posadzek
przewidziane w projekcie. Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania posadzek, nie mogą
być składowane inne wyroby.
Wyroby do wykonywania posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:
• certyfikatem lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną ,
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta,
• informacją o okresie przydatności do stosowania,
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi.
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, zgodnie z
Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ( Dz.U. nr 11, poz. 84 ), nie mogą
być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają „karty charakterystyka substancji niebezpiecznej”
Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140, poz.
1173 ) – stan prawny z grudnia 2004r.
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania posadzek wykonawca powinien
sprawdzić:
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową,
• kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania posadzek,
• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo
wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie.
Wyrób, który został przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania

5.3.

Ogólne wymagania dla posadzek

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści
i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.
Równość i poziom powierzchni.
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Powierzchnia posadzki musi być równa. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny, w dowolnym miejscu, w
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, stanowiące prześwit między łatą kontrolną (o długości 2 m) a podłogą, nie powinny przekraczać:
- 2 mm - z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych, z płytek kamionkowych, ceramicznych i lastrykowych oraz
lastryka monolitycznego,
- 3 mm - przy posadzkach z płytek jak wyżej niższego gatunku oraz posadzkach monolitycznych z zapraw,
- 5 mm - przy posadzkach z betonu.
Nierówności powierzchni nie mogą mieć charakteru uskoków a powierzchnia powinna tworzyć płaszczyznę
poziomą.
W szczególności nie powinny występować:
- rysy i spękania, spowodowane nadmiernymi skurczami technologicznymi w procesach dojrzewania lub rozszerzalnością termiczną;
- deformacje kształtu elementów posadzki (sfalowania, pęcherze, skurcze powiększające spoiny, odstawanie od
podkładu) na skutek niewłaściwej wilgotności użytych materiałów, nieprzestrzegania wymagań cieplnowilgotnościowych (przy wykonywaniu robót) lub wadliwości materiałów i stosowanej technologii.
Szczelność ułożenia posadzki i prostoliniowość spoin.
Spoiny między poszczególnymi elementami posadzki powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia. Spoiny te, z wyjątkiem posadzek o układzie szachownicowym, powinny przebiegać
prostopadle do głównej ściany z oknami.
Arkusze wykładziny z tworzyw sztucznych i materiałów tekstylnych powinny być tak ułożone w pomieszczeniu, aby spoina między arkuszami nie wypadała w obrębie wejścia.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m oraz 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.
W przypadku łączenia arkuszy wykładzin lub płytek za pomocą spawania, sznur spawalniczy powinien być
równomiernie wtopiony w spoinę a jego nadmiar ścięty równo z powierzchnią.
Spoiny między mineralnymi płytkami posadzkowymi powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą, mieć
jednakową szerokość i tworzyć linię prostą. Dopuszcza się odchylenie od linii prostej nie większe niż 2 mm na 1
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

5.3.

Warunki wykonania podkładów podłogowych

Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:
• minimalna wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie 15 MPa
• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,
• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,
• grubość podkładu „pływającego” na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego ( np. wełny mineralnej ) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych ( np. sztywnego styropianu ) nie mniejsza niż 35 mm,
• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki,
• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach
urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie
różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm,
• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,
• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:
- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,
- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,
- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,
• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni
po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 0 C,
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,
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•

w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3
do ½ grubości podkładu,
• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu
od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m o 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia.
- przy układaniu posadzek cienkowarstwowych wykonać na podkładzie warstwę wygładzającą w celu likwidacji zbytniej chropowatości lub niejednorodności faktury powierzchni podkładu
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w Dzienniku budowy.

5.4.

Posadzki z płytek terakotowych, gresowych

Płytki, zaprawy, kity, kleje i masy uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury podłoża, na którym będzie układana posadzka.
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania zastała potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do Dziennika budowy.
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów wykładzinowych obejmują:
- przesortowanie płytek ( eliminację uszkodzeń i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2 ), odpylenie, w razie potrzeby wysuszenie płytek, jeżeli będą wilgotne lub mokre w dotyku.
- wymieszanie spoiw mineralnych lub z żywic syntetycznych, zarówno jedno- jak i dwuskładnikowych,
płynnych klejów i mieszanek kitowych, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia ( osiągnięcia
jednolitego wyglądu i koloru ); mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3
min.
Przygotowanie płynnych klejów, kitów i mas uszczelniających powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze ni niższej niż 15 0 C
i nie wyższej niż 25 0 C oraz wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące:
- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być
niższa 5 0 C,
- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i
kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15 0 C w trakcie kilku dni po wykonaniu posadzki,
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana
szczelina dylatacyjna;
- płytki przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą. Płytka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podłożem.
- spoinowanie styków można rozpocząć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu (zaprawa zwykła - 2 dni,
szybkoschnąca - kilka godzin)
- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 10 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
- w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny być ograniczone materiałem podanym w projekcie.
- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie
w trakcie wykonywania posadzki,
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej , mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i
w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki ,
- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinno tworzyć linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- grubość spoin miedzy płytkami nie powinna być większa niż 2 mm,
- płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swej powierzchni,
- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co
najmniej 10 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
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5.6.
-

-

-

Posadzki z wykładzin rulonowych

Podłoże pod wykładziny powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.
Resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.
W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z
tej samej serii produkcyjnej.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Dopuszczalna wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 3% (wagowo)
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny
przed układaniem.
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły
zakłady szerokości 2-3 cm.
Wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz
w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Wykładziny należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy,
odstających brzegów
Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm miedzy
arkuszami,
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż l mm/m i 5 mm na całej długości spoiny
w pomieszczeniu.
Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami (h = 15cm) tego samego rodzaju co posadzka. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach
wklęsłych i wypukłych, od góry wykończone w sposób zapobiegający wyszarpaniu wykładziny.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2.

Zakres czynności kontrolnych

Zakres podstawowych czynności kontrolnych obejmuje:
• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku budowy lub protokołów odbioru,
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów – na podstawie zapisów jw.,
• sprawdzenie jakości wykonania na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających, podanych w SST oraz w projekcie.

6.3.

Kontrola i badania podkładów pod posadzki

Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
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• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów,
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, z których podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi

6.4.

Kontrola i badania posadzek

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z płytek powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek i wykładzin oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit miedzy łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym;
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością
do 0,5 mm.
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w SST i opisane
w Dzienniku budowy lub protokole załączonym do Dziennika budowy.
Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego mu wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest –1 m2

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)
- odbiorowi wstępnemu
- odbiorowi końcowemu
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą .
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-62/B-10144
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13318:2002
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13892-8:2004
PN-EN 13892-2:2004
PN-EN 13892-1:2004
PN-63/B-10145
PN-EN 12004:2002
PN-EN 12004:2002
PN-EN 14411:2007

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały
– Właściwości i wymagania
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 8:
Oznaczanie przyczep ności
Metoda badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 2: Oznaczanie
wytrzymałości na ściskanie
Metoda badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 1: Pobieranie,
wykonywanie i przechowywanie próbek
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 02.03.
„ROBOTY BUDOWLANE –
ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH””
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
inż. Ryszard Kowalski
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SST
02.03.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE
- ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
SPIS TREŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport i magazynowanie materiałów
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowokartonowych, przy realizacji projektu budowlanego pt „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Zakres opracowania:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek
działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych.
Zakres robót obejmuje:
- Ścianki działowe wewnątrz pomieszczeń sanitarnych na konstrukcji stalowej z Profili CW 50 i UW50 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną grub. 12,5 mm o grub. 7,5 cm - np. ściana typu
3.40.01 RIGIPS lub równoważne - z obustronnym obłożeniem płytkami ceramicznymi = łączna grubość 10
cm.
- Ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami biurowymi oraz korytarzami o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. RA1 62 dB - ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo - kartonową "akustyczną" grub. 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną - np. ściana
3.40.06 AKU TYPU RIGIPS lub równoważna - grubość ścianki systemowej 15 cm.
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności pożarowej REI 120 - ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo - kartonową grub. 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną - np. ściana 3.40.04 RIGIPS lub równoważna - grubość ścianki systemowej 10 cm +
obustronne obłożenie płytkami ceramicznymi = łączna grubość 12 cm.
- Sufity podwieszone w mocowane do stropu za pomocą metalowej konstrukcji mocującej z okładziną z płyt
GKF 1x12,5 mm
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w projekcie budowlanym

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
Kategoria robót

1.5.

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.
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2.2.

Stosowane materiały

Oznaczenia płyt:
Poniższe skróty pochodzą z Polskiej Normy PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe” i oznaczają:
GKB = Płyta gipsowo-kartonowa zwykła
GKF = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna
GKBI = Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana
GKFI = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana
Materiały:
Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – następujące rodzaje:
- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych
- kształtowniki obwodowe
- kształtowniki do ościeżnic drzwiowych
- kształtowniki do wzmocnienia naroży
- stelaże do montażu białej armatury
- ruszt stalowy z wieszakami przyjęty w wybranym systemie sufitów podwieszonych,
Płyty gipsowo - kartonowe grubości 12,5mm – dwa rodzaje:
- typu GKF - do okładzin ściennych, z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach
suchych
- typu GKFI - do okładzin ściennych, z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin, impregnowane, do
montażu w pomieszczeniach mokrych – w toaletach, umywalniach i na ściany w odległości 1m wokół
zamontowanej umywalki lub zlewu,
Klej gipsowy,
Blachowkręty, wkręty, kołki rozporowe,
Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,
Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej,
Taśmy uszczelniające piankowe,
Wełna mineralna ,
Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników,
Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym szerokości 15mm i wysokości
35mm

2.3.

Wymagania dla materiałów

Materiały lekkich ścianek z płyt gips.-karton. przyjmować i stosować zgodnie z wybranym systemem ścianek
działowych z płyt gipsowo-kartonowych.
Wszystkie wyroby wchodzące w skład zestawu winny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub
aprobatą techniczną.
Wymagania odnośnie konstrukcyjnego rusztu stalowego dla ścian:
Profile ścienne ( C,U ) – Grubość blachy stalowej profili ściennych przyjętego systemu oraz zgodnie z aprobatą
techniczną powinna wynosić 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancją ± 5%.
Umowny wymiar profili ściennych : C 50, C 75, C 100, U 50, U 75, U 100
Profile przyościeżnicowe ( UA ) –Grubość blachy stalowej profili przyjętego systemu oraz zgodnie z aprobatą
techniczną powinna wynosić 2,0 mm.
Umowny wymiar: UA 50,UA 75, UA 100.
Wymagania odnośnie konstrukcyjnego rusztu stalowego dla sufitów :
Profile sufitowe ( CD,UD ) – grubość blachy stalowej profili sufitowych przyjętego systemu oraz zgodnie z
aprobatą techniczną powinna wynosić 0,6 mm z tolerancją ± 5%.
Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60, UD 27.
Wieszaki powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości min.1 mm.
Kształtowniki powinny być wykonane z blachy stalowej gat. St0S.
Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją obustronną powłoką cynkową, naniesioną sposobem
ogniowym, o nominalnej grubości 275 g/m2 . Jakość powłoki powinna być zgodna z PN-H-84023-03:1989 ”Stal
określonego zastosowania. Stal niskowęglowa na blachy i taśmy. Gatunki” lub PN-EN 10142.
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405:1997 „Płyty
gipsowo-kartonowe”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
SST 02.03 „Roboty budowlane – Ścianki działowe, sufity podwieszone z płyt g-k” Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 4 z 10

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Tabela 1

Lp.
1
1.
2.

2
Powierzchnia
Przyczepność kartonu do
rdzenia gipsowego

3.

Wymiary i tolerancje
[ mm ]

4.

Masa 1 m2 płyty
o grubości
[ kg ]

5.
6.
7.
8.

GKB
zwykła

Wymagania

Wilgotność [ % ]
Trwałość struktury
przy opalaniu [ mm ]
Nasiąkliwość [ % ]
Oznakowanie

9,5
12,5
15,0
≥18,0

Odległość
podpór l
[ mm ]

9,5
12,5
15,0
≥18,0

380
500
600
720

2.4.

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i ognioodporna

3
4
5
6
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia
grubość
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5
szerokość
1200 (+0; -5,0)
długość
[ 2000 ÷ 3000 ] (+0; -5,0)
prostopadłość
różnica w długości przekątnych ≤ 5
≤ 9,5
≤ 12,5
11,0 ÷ 13,0
≤ 12,5
11,0 ÷ 13,0
≤15,0
13,5 ÷ 16,0
≤ 15,0
13,5 ÷ 15,0
≤18,0
16,0 ÷ 19,0
≤ 10,0
-

≥ 20

-

≥ 20

-

-

≤ 10

≤ 10

napis na
tylnej
stronie
płyty

Grubość nominalna
płyty
gipsowej
[ mm ]

GKF
ognioochronna

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN
data produkcji

Tabela 2
PRÓBA ZGINANIA
Obciążenie niszczące
Ugięcie
[N]
[ mm ]
prostopadle
równolegle
prostopadle
równolegle
do kierunku
do kierunku
do kierunku
do kierunku
włókien
włókien
włókien
włókien
kartonu
kartonu
kartonu
kartonu
450
150
600
180
0,8
1,0
600
180
0,8
1,0
500
-

Sposób składowania płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe składuje się w stosach w pozycji leżącej, w pomieszczeniach suchych, nie narażonych
na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu płyt ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkodzić licującego je kartonu. Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy opierać płyty
narożem o podłogę. Do przenoszenia płyt zalecane jest używanie specjalnych nosidełek.

3.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót

- specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek oraz sufitów rusztowanie przestawne, packi. łaty,
wiadra, kielnie.
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4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4.2.

Transport i magazynowanie materiałów

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Transport płyt gips.-kartonowych odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych ( pokrytych plandekami ), które umożliwiają przewóz ( jednorazowo ) ok. 2000 m2 płyt o gr. 12,5 mm lub ok. 2400 m2 o
grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub udźwigu wyposażonego w zawiesie z widłami.
Pakiety płyt należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podłożu, na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o
jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

5.
5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Konstrukcja rusztu sufitu podwieszonego z płyt gips.-karton. nie jest przewidziana do przenoszenia dodatkowych obciążeń, z wyjątkiem lekkiej warstwy izolacji cieplnej lub akustycznej (wełna mineralna), o ciężarze nie
przekraczającym 6 kg/m2 . Oprawy oświetleniowe i wszelkie instalacje klimatyzacyjne – powinny posiadać własny system podwieszania do stropów.

5.2.

Warunki przystąpienia do robót

Montaż płyt gipsowo-kartonowych należy do grupy robót wykończeniowych, Powinien być przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń podstawowych instalacji.
Wnętrze, w którym wykonywane są roboty montażowe, powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 50 C. pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach
od 60% do 80%.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzów i odpadków.

5.3.

Rodzaje ścianek

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wykonywać zgodnie z instrukcją przyjętego systemem.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montażu ścianek działowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone do ścian
szkieletowych, do elementów obwodowych, do ościeżnic drzwiowych i do usztywniania ścian w narożach oraz
płyty gipsowo – kartonowe do pomieszczeń suchych i mokrych i wełnę mineralną.
- Ścianki działowe wewnątrz pomieszczeń sanitarnych na konstrukcji stalowej z Profili CW 50 i UW50 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną grub. 12,5 mm o grub. 7,5 cm - np. ściana
3.40.01 RIGIPS lub równoważna - z obustronnym obłożeniem płytkami ceramicznymi = łączna grubość 10
cm.
- Ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami biurowymi oraz korytarzami o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. RA1 62 dB - ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo - kartonową "akustyczną" grub. 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną - np. ściana
3.40.06 AKU RIGIPS lub równoważna - grubość ścianki systemowej 15 cm.
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nieniem wełna mineralną - np. ściana 3.40.04 RIGIPS lub równoważna - grubość ścianki systemowej 10 cm
+ obustronne obłożenie płytkami ceramicznymi = łączna grubość 12 cm.
Mocowanie ościeżnic drzwiowych : ościeżnice drzwiowe należy montować na konstrukcji ze specjalnych systemowych profili ościeżnicowych UA. Nad otworem drzwiowym zamontować w charakterze nadproża profil
UW. Opłytowanie należy skręcać z profilami UA samogwintującymi wkrętami.

5.4.

Zasady wykonania ścianek z płyt gips.- karton.

Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych ( profile U ), zamocowanych do podłogi i stropu, oraz
elementów pionowych ( profile C ), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w żadnym
wypadku nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby łączenia płyt
wypadały na słupkach.
W celu zapewnienia izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe
( przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych ), należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej, wykonaną z
elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi
kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się
pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 60 cm ( 62,5 cm ) i nie stabilizuje się ich położenia. Profile C
skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość tych profili powinna być mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia.
Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu.
Płyty g-k przykręca się samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie
przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić je taśmą z materiału włóknistego (taśmy z włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych ). Spoiny należy dwukrotnie
szpachlować i przeszlifować.
Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie.
Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe.
Zestawienie czynności technologicznych przyjętych dla danego systemu:
- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie
położenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatów oraz instalacji wodnej,
- przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C: lub w przypadku drewnianej konstrukcji ściany, w
krawędziakach drewnianych,
- przymocowanie listew „U” lub krawędziaków drewnianych do podłogi i do stropu,
- rozmieszczenie profili „C” (słupków) lub krawędziaków drewnianych o równych odstępach 600 mm,
- montaż ościeżnic drzwi lub okien,
- montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,
- jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi – montaż przewodów instalacji w ścianie,
- wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej,
- pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi,
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian.

5.5.

Konstrukcja sufitów

Mocowanie do stropu:
- metalowe systemowe profile sufitowe o rozstawie 400 mm, zamocowane uchwytami systemowymi
mocowania bezpośredniego do stalowych kołków stropowych o rozstawie 850 mm (kotwy pierścieniowe lub klinowe kotwy wbijane średnicy 6 mm, przeznaczone do pracy w strefie rozciąganej betonu o
głębokości zakotwienia nie mniejszej niż 40 mm ,

5.6.
-

Kolejność wykonywania sufitów podwieszanych
trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków,
wytyczanie poziomu przyszłego sufitu,
zamocowanie kotew i powieszenie prętów mocujących,
zamocowanie profilu przyściennego lub listwy przyściennej,
zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego oraz dokładne jej wypoziomowanie,
pokrycie konstrukcji nośnej płytami gipsowo-kartonowymi,
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-

wykończenie powierzchni przez szpachlowanie spoin.

5.7.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

Dla uzyskania oczekiwanych efektów użytkowych, należy przestrzegać następujących zasad:
- Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem ( równoległe
do kierunku naświetlania pomieszczenia ),
- Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, aby na obu końcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do
połowy szerokości płyty ( lub połowy jw. długości ),
- Styki poprzeczne płyt w obu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- Dla okładzin dwuwarstwowych drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.8.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
- do profili stalowych blachowkrętami.
Mocowanie płyt:
- pierwsza warstwa płyt mocowana wkrętami (blachowkrętami) ø 35x25 mm w rozstawie co 30÷40 cm,
- druga warstwa płyt wkrętami (blachowkrętami) ø 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,
Złącza płyt i łby wkrętów szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone taśmą z fizeliny z włókna szklanego
Styki poprzeczne dwóch sąsiednich płyt należy przesunąć przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym należy również zachować zasadę przesunięcia o 40 cm wszystkich styków, zarówno podłużnych jak i
poprzecznych.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2.

Kontrola jakości ścianek gipsowo-kartonowych

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania
dla płyt gipsowo-kartonowych”.
Badania bieżące obejmują sprawdzenie:
- dokumentów atestacyjnych (deklaracji zgodności lub certyfikatów) na materiały,
- wyglądu i grubości płyt gipsowo-kartonowych,
- wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiarów i grubości blachy kształtowników stalowych
- narożniki i krawędzie ( czy nie ma uszkodzeń),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Ścianka działowa i sufity powinny spełniać wymagania normy: PN-B-79405 „Płyty gipsowo-kartonowe”.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
SST 02.03 „Roboty budowlane – Ścianki działowe, sufity podwieszone z płyt g-k” Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 8 z 10

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową jest : m 2
Powierzchnię ścian oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2 .
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe
określa się ma podstawie pomiarów w naturze.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.

8.2.

Sposób odbioru

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10122:1972 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania
przy odbiorze”.
Roboty związane z wykonaniem podlegają:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi wstępnemu
- odbiorowi końcowemu
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) przygotowanie podłoża,
d) prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e) wichrowatość powierzchni
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe , poziome lub o kącie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne, utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładaniu ( w dwu
prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o długości ok. 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do
0,5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni są zawarte w poniższej tabeli:
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Odchylenie powierzchni
suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

nie większe niż 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie więcej nie większe niż 2 mm na 1
nie większe niż 2 mm i w
niż 3 mm w pomieszczemb i ogółem nie więcej
liczbie nie większej niż 2
niach do 3,5 m wysokości
niż 3 mm na całej pona całej długości łaty konoraz nie więcej niż 4 mm
wierzchni ograniczonej
trolnej o długości 2 mb
w pomieszczeniach powyścianami, belkami itp.
żej 3,5 m wysokości

9.

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od
kąta przewidzianego w
dokumentacji

nie większe niż 2 mm

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą .
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suczego tynku według ceny
jednostkowej .
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaż o demontaż rusztowania
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie ścianek, wykończenie styków i krawędzi
- montaż konstrukcji sufitów
przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.
- uporządkowanie miejsca pracy
- usunięcie zabrudzeń

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-79405:1997
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-N-10122:1972

Płyty gipsowo-kartonowe (Archiwalna)
Płyty gipsowo-kartonowe (Archiwalna)
Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. (Archiwalna)
PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izola
cyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
PN-EN 13658-1:2009
Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wyma gania i
metody badań. Część 1: Tynki wewnętrzne.
PN-EN 13964:2005
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach
profilowanych na zimno.
PN-EN 10142:1997
Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10142:2003
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
Warunki tech niczne dostawy
PN-EN ISO 7050:1999
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem
krzyżowym
Aprobaty techniczne wyrobów systemu lekkich ścian działowych z płyt gips.-karton.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 02.04.
„ROBOTY BUDOWLANE - TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE”

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
inż. Ryszard Kowalski
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków, okładzin i robót malarskich, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu pt „Projektu
budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w
Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków, okładzin, podkładów, posadzek, są to:
- naprawie tynki wewnętrznych cem.-wap. ścian i sufitów,
- malowanie tynków wewnętrznych
- gładzie gipsowe,
- okładziny ścian z płytek ceramicznych szkliwionych,

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
45262320-0
Wyrównywanie
45410000-4
Tynkowanie
45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7
Kładzenie płytek
45442100-8
Roboty malarskie
45442000-7
Nakładanie powierzchni kryjących

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST
„Wymagania ogólne”.

1.6.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne” ”.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona
i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie
powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu-barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne”.
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2.2.

Materiały do tynków malarskie

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania (zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane).
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom
PN-90/B-14501.
Piasek do zapraw powinien:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego a wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać
doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B0109:1998 lub aprobatom technicznym.
Środki gruntujące do tynków nowych Wodny środek gruntujący, na bazie akrylu.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.
Kolor farby biały

2.3.

Materiały wykończeniowe ścian

2.3.1 Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne szkliwione wzór wybrany przez Inwestora.
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–
gatunek I
80%
–
gatunek II
75%
Wodoodporne zaprawa klejąca do płytek ściennych – przyczepność powyżej 0,75MPa, gęstość w stanie
suchym 1,2kg/dcm3, podwyższony stopień elastyczności, spływ poniżej 0,1mm, odporność na temperaturę od –
30°C do +70°C
Środki gruntujące o dobrej przyczepności do podłoża
Taśma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem
Fuga do płytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna, gęstość zaprawy 1,6kg/dm3, przyczepność
powyżej 2,2 MPa,
Elementy uzupełniające:
- kątowniki,
- narożniki.
- listwy narożnikowe i dylatacyjne
- wzmocnienia narożników
Wykonawca zastosuje środki gruntujące, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je według instrukcji
producenta zgodnie z rodzajem podłoża. Maksymalny czas przechowywania na placu budowy worków z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
SST 02.04. „Roboty budowlane – tynki, okładziny, malowanie” Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 4 z 11

klejami, fugami i środkami gruntującymi wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach
zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

2.3.2 Powłoki malarskie
Wykończenie tynków wewnętrznych powłokami malarskimi typu Dekoral Professional f. Sigma Coatings lub
równoważne zgodnie z parametrami technicznymi (kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym):
POWŁOKI MALARSKIE
Lp.

Parametr techn.

1

Jedn.
2

Wartość

3

4

1.

lepkość Brookfield 20 ± 20C

mPa

8500 ÷ 13000

2.

gęstość 20 ± 0,50C

g/cm3

1,480 ÷ 1,520

3.

zawartość, części stałych, min

%wag

52,0 ÷ 56,0

4.

odczyn pH

5.

zalecana grubość, powłoki na mokro 6 wygląd powłoki

6.

wygląd powłoki

7.

największy rozmiar ziarna (granulacja)

8 ÷ 8,7
µm

80
głęboki mat

µm

drobna do 100

• Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków w temperaturze od
+5 do 30 C.
• Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane
z wyprzedzeniem 14 dniowym.
• Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
• Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu
robot poprzedzających tj. po ukończeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.
• Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i
zawieszeniu sufitów podwieszonych.
• Ilość warstw oraz technologia nakładania wg zaleceń producenta.
• Przewidzieć wszelkie roboty i materiały pomocnicze jak uszczelnienia i wypełnienia, listwy wykończeniowe,
w niezbędnej ilości.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót. Zaleca się
wykonywanie prac ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiału.
Do wykonywania robot należy stosować:
• pędzle i wałki,
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników
farb,
• natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,
• drabiny i rusztowania.
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4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

5.
5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2.

Wykonywanie tynków wewnętrznych

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników
centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć wodą.
Do nanoszenia mas tynkarskich na zagruntowanym podłożu można przystąpić po okresie co najmniej 2 godz. od
chwili zagruntowania powierzchni podłoża.
Tynki zwykle wykonuje się z gotowych mas tynkarskich do nakładanie sposobem mechanicznym..
Dostarczoną w pojemnikach fabrycznych wyprodukowaną masę należy dokładnie wymieszać i sprawdzić jej
konsystencję przy użyciu stożka pomiarowego.
Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiadać wymaganiom. W razie zmiany konsystencji masy należy
rozcieńczyć ją wodą, dodając wodę małymi porcjami przy stałym mieszaniu, aż do chwili uzyskania wymaganej
konsystencji. Należy unikać nadmiernego rozcieńczenia mas, gdyż powoduje to zmianę odcienia barwy masy
oraz jej spływanie w czasie nanoszenia na powierzchnię podłoża.
Masę tynkarską należy natryskiwać z odległości ok.. 40 cm pod kątem 900 od powierzchni podłoża, tak aby
warstwa naniesionej masy była równomiernej grubości i całkowicie pokrywała powierzchnię podłoża bez
prześwitów lub ściekania wody.
Wapienno-cementowy tynk maszynowy urabiany i narzucany mechanicznie do wykonywania tynków
wewnętrznych, produkowany na bazie wapna, cementu i drobnoziarnistego piasku. Gotową zaprawę maszynową
stosuje się jako tynk podkładowy albo filcowany gotowy do malowania. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna
oraz charakteryzuje się odpowiednią ilością dodawanego plastyfikatora, co umożliwia łatwe przedostawanie się
zaprawy przez węże agregatu. Zaprawa jest mocno spulchniona i napowietrzona oraz zatrzymuje wodę, co jest
jej dodatkowym atutem. Nadaje się na wszelkiego rodzaju mury, beton (porowaty po szalunkach, chłonny) oraz
podłoża o wystarczającej stabilności własnej, bez wstępnego ich przygotowania. Przygotowanie zaprawy polega
na dodawaniu odpowiedniej ilości wody i wymieszaniu mechanicznym lub ręcznym. Zaprawa nadaje się do
użycia po urobieniu. Po naniesieniu mechanicznym zaprawę należy wyrównać packą okapową, zatrzeć packą.
Zatarcie tynków masą z gipsu szpachlowego
Zacieranie tynków gipsem szpachlowym może być stosowane wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej.
Nie należy stosować tego rodzaju tynków w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest
większa niż 75% ( łazienki).
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguły wytwarzane z fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.
Woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom, podanym
w normie na wodę do celów budowlanych.
Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią lub pacą stalową lub winidurową, a następnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do
sufitu.
Na sufitach zaczyn należy nakładać w kierunku od okien w głąb pomieszczenia.
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Zacieranie tynku, połączone z ewentualnym zwilżeniem powierzchni należy rozpoczynać wtedy, gdy gips
zacznie wiązać. Do zacierania należy używać krótkich pacek stalowych.
Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem ( wgłębienia ) lub za pomocą
cykliny ( wypukłości ), lekko zwilżając powierzchnię tynkową przed jego naprawą.

5.3.
5.3.1.

Malowanie tynków wewnętrznych
Ogólne zasady wykonywania robót malarskich

Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie
zamkniętych opakowaniach.
Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb – dodatków, rozcieńczalników,
rozpuszczalników itp. Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw
sztucznych.
Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i
ścian, okuć, mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Również
wszystkie szyby należy oczyścić z osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne należy zastosować
specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie
jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac
malarskich.
Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich
powierzchni, które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.

5.3.2.

Wykonanie robót malarskich

Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np.kurzu, rdzy, tłuszczy,
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
Kontrola podłoży powinna obejmować w przypadku:
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów
metalowych, wilgotności,
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto - mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,
wykonane naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów.
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze poniżej + 5 0 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby niw następował
spadek temperatury poniżej 0 0 C.
- w temperaturze powyżej 25 0 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była
wyższa niż 20 0 C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych pod malowanie jest
nie większa niż podano niżej:
Lp.
1
2
3

Rodzaj farby
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej

Największa wilgotność podłoża,
w % masy
4
3
6
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4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą wszystkie informacje.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.)
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki (wykończona fabrycznie),
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

5.4.

Wykonywanie okładzin ścian wewnętrznych

Wykonawca rozpocznie układanie płytek ceramicznych po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i
tynkarskich na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a
przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża
zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podłoża betonowego musi być zatarta na gładko, na krótka przed
wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podłoża wyczyścić i utrzymać wilgotna przez kilka godzin. Płyty
gipsowo – kartonowe jako podłoże muszą być suche o wyeksponowanej we właściwą stronę powierzchni pod
płytki.
Bezpośrednio przed układaniem płytek podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć wodą.
Wykonawca wykona okładziny z płytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Okładziny z
płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni okładanych. Wykonawca rozpocznie
prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin po ułożeniu płytek.
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez
porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić się czy nie nastąpiła pomyłka w trakcie wydawania towaru.
Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod płytkami).
Dla płytek ściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem.
Przed wykonaniem robót rozmierzyć ich ułożenie na powierzchni tak by zachować następujące wymagania:
- spoiny ściany pokrywają się ze spoinami cokołu posadzki
- spoiny umieszczone są symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewów
Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć
powierzchnię płytek przed przebarwieniem.
Spoinowanie rozpocząć po czasie przewidzianym w instrukcji użytej zaprawy klejowej.
Szczelnie wypełniać fugą przestrzeń między płytkami.
Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu,
nie dopuszczając do zarysowania powierzchni - zabrudzenia na płytkach szkliwionych i nie szkliwionych
spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje:
sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.),
sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z:
normą PN-70/B-10100 dla tynków,
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Stan podłoża tynków podlega sprawdzeniu w zakresie:
wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilżania,
chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Kontrola tynków
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).
- Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania.
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić
wg PN-70/B-10100.
Kontrola i odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak
niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 50 C i przy wilgoci
względnej powietrza niw wyższej niż 65 %.
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.
- sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z
kwadracików nie wypadnie.
- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odpowiednią na zmywanie , jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli, po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną
prześwity podłoża.
Kontrola i odbiór okładzin ściennych
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie
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porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w Specyfikacji. Okładziny
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest: m2.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty tynkarskie , okładzinowe ścian i malarskie podlegają:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży
- odbiorowi wstępnemu
- odbiorowi końcowemu
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub
odpowiednią szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z podanymi powyżej wymaganiami.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
Wymagania przy odbiorze
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Powłoki malarskie:
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie odporności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miotłą, szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i
robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Okładziny ścienne:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni (równość na całości powierzchni ściany, brak
pofałdowań, ustępów, dopuszczalna odchyłka między płytkami 1mm),
sprawdzenie przyczepności do podłoża,
sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek wentylacyjnych, wkładek dylatacyjnych itp.
sprawdzenie szerokości i prostoliniowości spoin.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
Cena jednostkowa obejmuje:
tynki wewnętrzne :
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiałowi i sprzętu
- ustawienie i rozbiórka rusztowań
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- reperacje tynków po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
malowanie:
- przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,
- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych
- malowanie tynków, drewna, drobnych elementów drewnianych, balustrad,
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich
- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, usunięcie zabrudzeń
powierzchni sąsiednich,
- uporządkowanie stanowiska pracy

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280
PN-EN 13279-1:2009
PN-B-10109:1998
PN-B-10100:1970
PN-EN 12004:2002
PN-B-10121:1975
PN-B-01302 :1992
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 W-wa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Część B : Roboty wykończeniowe Zeszyt 1 :Tynki
ITB Instrukcje Wytyczne, Poradniki 407/2005 W-wa 2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Część C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych"
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 02.05.
„STOLARKA ”

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
inż. Ryszard Kowalski
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SST
02.05.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE – STOLARKA

SPIS TREŚCI
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
5.1.
6.
7.
8.
9.
10.

WSTĘP
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robót objętych SST
Klasyfikacja robót wg CPV
Ogólne wymagania dotyczące robót
Określenia podstawowe
MATERIAŁY
Materiały stosowane
Materiały stosowane renowacji stolarki
Wymagania przy odbiorze
SPRZĘT
TRANSPORT
WYKONANIE ROBÓT
Stolarka
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
OBMIAR ROBÓT
ODBIÓR ROBÓT
PODSTAWA PŁATNOŚCI
PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej podczas realizacji projektu budowlanego pt. „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, montaż i odbiór stolarki w obiekcie:
- Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz przełożenie drzwi p.poż. EI60 zgodnie z kierunkiem ewakuacji
- Montaż przeszkolonego wiatrołapu przy drzwiach wyjściowych nad kanał Motławy - wykonanie systemowe
- Wymiana witryny na nową, przełożenie drzwi zewnętrznych (zmiana kierunku otwierania – na zewnątrz):
drewno mahoń red meranti (kolor ciemny brąz zgodny z istniejącą stolarką); szklenie szyba antywłamaniowa
P4; szyby absorpcyjne zmniejszające wydatkowanie energii cieplnej na zewnątrz budynku, pochłaniające część
energii promieniowania słonecznego i dzięki temu chroniące pomieszczenie przed nadmiernym przegrzewaniem
oraz odbijające do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane z grzejników; wraz z wykonaniem i montażem gzymsów i pasów opierzeń elewacyjnych z blachy miedzianej oraz obróbek murarskich, naprawy tynków
wewnętrznych oraz dwukrotnego malowania ścian farbami emulsyjnymi
Szczegóły również wg zestawienia stolarki w projekcie budowlanym.

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
Kategoria robót
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”.

1.6.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST
„Wymagania ogólne” ”.

2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”

2.1.

Materiały stosowane

- Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
- Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%.
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- Wszystkie wyroby okienne i drzwiowe muszą posiadać właściwości techniczne ustalone w projekcie oraz
przedstawione poniżej:
o

o
o
o

witryna i drzwi wyjściowe (zewn.):
- drewno mahoń red meranti (kolor transparentny brązowy zgodny z istniejącą stolarką – wykończenie przy użyciu farb Remmers; etapy malowania stolarki zgodnie z zaleceniem producenta:
impregnacja, gruntowanie, międzywarstwa, 2 x powłoka nawierzchniowa), kantówka lita (drewno klejone – warstwy lite klasa A1, grub. 92 mm, gęstość drewna min. 700 kg/m3;
- szklenie szyba antywłamaniowa P4;
- szyby absorpcyjne zmniejszające wydatkowanie energii cieplnej na zewnątrz budynku, pochłaniające część energii promieniowania słonecznego i dzięki temu chroniące pomieszczenie przed
nadmiernym przegrzewaniem oraz odbijające do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane
z grzejników; szyba powinna spełniać następujące parametry: 44.4 – 16 Ar – 44.2 Cool – Lite
SKN 165 (Ug = 1,1, Lt = 61%, g = 33%) oraz wsp. przenikania energii słoneczne (g) nie powinien być wyższy niż 33% przy jednoczesnej przepuszczalności światła słonecznego (Lt) powyżej
60%.
- wraz z wykonaniem i montażem gzymsów i pasów opierzeń elewacyjnych z blachy miedzianej
(szer. 25 – 50 cm) oraz obróbek murarskich, naprawy tynków wewnętrznych oraz dwukrotnego
malowania ścian farbami emulsyjnymi
silikon do uszczelnienia okien witryny i drzwi zewn.– w kolorze stolarki (brązowy – wymagana próbka
do zaakceptowania przez Zamawiającego);
okucia, klamki, osłonki, zawiasy do witryny, drzwi zewn., wiatrołapu i drzwi wewn. - wymagana próbka do zaakceptowania przez Zamawiającego;
drzwi wewn. – zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie budowlanym, kolor biały i brązowy; do
pomieszczeń biurowych o podwyższonej i najwyższej izolacyjności akustycznej; ościeżnice drewniane
regulowane obejmujące całe ościeże; przed złożeniem zamówienia należy przedstawić min. 3 propozycje materiałowe i typu drzwi stolarki pasującej do drzwi zamontowanych obecnie w budynku; wszystkie drzwi wykonać na wymiar pobrany bezpośrednio na budowie, samozamykacze szt. 12; współdziałanie z systemem SSWiN i KD – uzgodnić przed złożeniem zamówienia z Zamawiającym!

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.
- Wyroby stolarskie i ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe oraz
wszystkie dodatkowe wyposażenia zgodnie z dokumentacją ( zestawienie stolarki i ślusarki w projekcie budowlanym).

2.3.

Wymagania przy odbiorze

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
jakości materiałów,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,.
jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Okucia
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nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Wszystkie wyroby
należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć
przed uszkodzeniem.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.1.

Stolarka

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroża ościeżnicy – nie większe niż 30 cm.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Powłoki malarskie. Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085.
Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z projektem,
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową robót jest ilość szt. wbudowanej stolarki.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie zakupionej przez Wykonawcę gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
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-

10.

dopasowanie i wyregulowanie
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń lub wymianę na materiał bez wad i uszkodzeń.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-EN ISO 10077-1:2002
PN-B-05000:1996
PN-EN 12400: 2004
PN-EN 1027: 2001
PN-EN 12365-1:2006
PN-EN 1935: 2003
PN-B-02151-3:1999

PN-B-91000:1996

Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania
Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych - Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania
Stolarka budowlana. Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 03.01.
„ INSTALACJA WOD-KAN”

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
techn. Michał Kowalski
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SST
03.01.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WOD-KAN
SPIS TREŚCI

1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3.0.
3.1.
3.2.
4.0.
5.0.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
6.0.
7.0.
8.0.
9.0.
10.0.

WSTĘP
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Klasyfikacja robót wg CPV
Określenia podstawowe.
Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Szczegółowe wymagania dotyczące Robót
MATERIAŁY
Rodzaje wykorzystanych materiałów.
Urządzenia, armatura
Składowanie materiałów na placu budowy
Składowanie przewodów.
Składowanie zabezpieczeń – elastyczna masa uszczelniająca.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt stosowany przy montażu
TRANSPORT.
WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Roboty przygotowawcze.
Szczegółowe warunki wykonania Robót
Warunki montażu przewodów stalowych ocynkowanych
Warunki montażu zaworów.
Warunki montażu przewodów PCV
Warunki montażu przyborów sanitarnych
Warunki montażu zabezpieczeń elastyczną masą uszczelniającą.
Próba szczelności i regulacji instalacji wody ziemnej wewnętrznej oraz armatury.
Badania przy odbiorze szczelności instalacji wodociągowej
Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
OBMIAR ROBÓT.
ODBIÓR ROBÓT.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
PRZYPISY ZWIĄZANE.
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1.0.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest określenie wymagań dotyczących
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem montażu instalacji wewnętrznej wod-kan przy realizacji
projektu pt. „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Zakres Robót do wykonania obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej dla projektowanych pomieszczeń sanitarnych:
- Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych
- wykonanie nowych podłączeń armatury sanitarnej do istniejącej instalacji wodociągowej rurami stalowymi
ocynkowanymi, korekta istniejących podłączeń (np. wyregulowanie spadków, odpływów)
- wykonanie podłączeń armatury sanitarnej do istniejącej instalacji kanalizacyjnej rurami PCV
- montaż armatury i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

1.5.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
• Instalacja wodociągowa – jest to układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych i
dotyczących warunków, jakimi powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
• Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu RMZ
z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203/02 poz. 1718).
• Instalacja wodociągowa wody zimnej – doprowadzonej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio
za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
• Instalacja wodociągowa wody ciepłej – rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimną wodą
urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
• Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
• Urządzenie, wyposażenie – urządzenie, w którym woda do picia jest wykorzystywana lub przetwarzana, np.
zbiornik płuczący do miski ustępowej, pralka automatyczna, podgrzewacz wody, ekspres do kawy, urządzenie
dozujące chemikalia.
• Ścieki bytowo – gospodarcze – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odpływająca z ustępów
spłukiwanych (WC), natrysków, wanien, bidetów, zlewów, umywalek, wpustów ulicznych.
• System kanalizacyjny – system składający się z urządzeń kanalizacyjnych i innych elementów składowych,
służący do odbierania i usuwania ścieków w sposób grawitacyjny. Urządzenia do podnoszenia ścieków mogą
być częścią systemu kanalizacji grawitacyjnej.
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• Średnica nominalna (DN) – liczbowe oznaczenie wymiaru, które jest odpowiednio zaokrągloną liczbą w
przybliżeniu równą średnicy wyrażonej w mm.
• Podejście kanalizacyjne - przewód łączący urządzenia sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym.
• Pion kanalizacyjny – główny przewód (na ogół pionowy) odprowadzający ścieki z urządzeń sanitarnych.
• Przewód odpływowy – przewód odprowadzający ścieki ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub w
gruncie poza budynkiem, do którego są podłączone przewody spustowe lub urządzenia sanitarne z najniższej
kondygnacji budynku.
• Wpust podłogowy – urządzenia odpływowe zbierające wodę z podłóg, poprzez kratkę lub poprzez przewody
podłączone bezpośrednio do korpusu wpustu. Wpust może być wyposażony w syfon.
• Syfon kanalizacyjny – urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamknięcia wodnego.
• Wysokość zamknięcia wodnego (H) – wysokość słupa wody, która musiałaby być usunięta z całkowicie wypełnionego syfonu aby gazy i zapachy mogły przejść przy ciśnieniu atmosferycznym przez syfon.

1.6.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Montaż przewodu i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta wyrobów.
Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać:
- ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny,
- aprobatę techniczną, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodności z Polską Normą.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych Robót oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Inżyniera.

2.0.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”

2.1.

Rodzaje wykorzystanych materiałów

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 łączone na gwint DN15
- izolacja antykorozyjna z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV,
- typowe uchwyty do mocowania rur stalowych ocynkowanych,
- zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masą uszczelniająca:
- zawory DN15
- przewodów i kształtek PCV DN50, DN110– kanalizacja sanitarna grawitacyjna – wyroby z PCV są odporne na
większość chemikaliów innych produktów, nie ulegają korozji oraz mają dobre właściwości hydrauliczne. Ich
lekkość i wytrzymałość daje możliwość łatwego szybkiego transportowania, przenoszenia czy wykonywania
prac montażowych. Wszystkie te czynniki zapewniają systemowi długie i bezbłędne funkcjonowanie.
Rury i kształtki posiadają kielich (mufę) i tzw. bosy koniec a sposób montażu polega na włożeniu bosego
końca jednego elementu w kielich (mufę) drugiego. Szczelność połączenia zapewnia gumowa uszczelka
umieszczona w kielichu rury lub kształtki.
- syfony:
- syfony umywalkowe mosiężne ze spustem,
- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze DN50,
- tuleja ochronna.

2.2.

Urządzenia, armatura

Urządzenia i armatura będzie wybrana przez przedstawiciela Zamawiającego. Przed złożeniem zamówienia należy przedstawić po 3 próbki z każdego rodzaju urządzenia:
- umywalka pojedyncza szlifowana z przelewem z półka na baterię z syfonem kolor biały
- umywalka pojedyncza dla niepełnosprawnych jw.
- zlewozmywak
- miska ustępowa wisząca
- miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych
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- miska ustępowa stojąca kompakt
- pisuar pojedynczy
- brodzik natryskowy akrylowy z kabiną, z drzwiami przesuwnymi, szklony 90cm
- baterie umywalkowe samoczynna na podczerwień
- bateria natryskowa
- wpusty podłogowe
- przegrody pisuarowe
Uwaga : Należy uwzględnić podłączenie elektryczne urządzeń pomocniczych w sanitariatach oraz baterii na fotokomórkę.
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. Rozwiązania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatacje oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Uwaga : jakość techniczna materiałów „białego montażu’ powinna odpowiadać standardom dla budynków użyteczności publicznej o wysokich wymaganiach użytkowania.
Uwaga: galanteria łazienkowa musi posiadać właściwości dla urządzeń montowanych w budynku użyteczności
publicznej i być wykonana z wysokiej klasy materiałów odpornych na zużycie, zarysowania:
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej;

2.3.

Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Przewody stalowe ocynkowane i PCV, kształtki, zawory, armaturę i urządzenia oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym. Przewody składować na podkładach drewnianych.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.
Składowanie wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów.

2.3.1.

Składowanie przewodów

Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych tak,
aby nie uszkodzić ich. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. Przewody należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą).
Składowanie zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów.

2.3.2.

Składowanie zabezpieczeń - elastyczna masa uszczelniająca

Przechowywać:
- tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych przed wilgocią w temperaturze od 0oC do 30oC.
- pamiętać o dacie utraty przydatności do stosowania umieszczonej w górnej części opakowania jednostkowego.
Przy składowaniu artykułu stosować się do wytycznych Producenta.

3.0.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne"
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3.2.

Sprzęt stosowany przy montażu

Do montażu należy stosować następujący sprzęt:
- gwintownica ręczna lub elektryczna,
- imadło do rur,
- klucze do skręcania rur,
- wiertarka,
- szlifierka kątowa,
- sprzęt potrzebny pomocniczy (młotki, przecinaki itp.).
Sprzęt stosowany do montażu powinien być sprawny i posiadać wszystkie atesty producenta i aprobaty techniczne.

4.0.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne"
Sprzęt stosowany do montażu należy przewieźć na miejsce w sposób niepowodujący jego uszkodzenia. Przy
transporcie materiałów należy stosować się do wytycznych producenta materiałów.
Transport zapewnia firma dokonująca montażu instalacji.

5.0.

WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonana instalacja wodociągowa z Właścicielem budynku. W przypadku konieczności odłączenia dostaw wody dla budynku, Wykonawca poinformuje Właściciela budynku przynajmniej 2 dni przed przerwaniem dostawy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Właściciela i Użytkownika.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi producentów materiałów
i urządzeń oraz projektem budowlanym.
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla prowadzenia
Robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

5.1.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne"

5.2.

Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie pomieszczeń przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montażu przewodów, armatury
jak i urządzeń.

5.3.
5.3.1.

Szczegółowe warunki wykonania robót
Warunki montażu przewodów stalowych ocynkowanych

Przewody stalowe ocynkowane montować należy na połączenia gwintowane. Przewody mocować do ściany
za pomocą haków stalowych do rur o średnicy DN32, DN50 mm. Elementy służące do mocowania powinny
spełniać wymagane normami warunki techniczne przedstawione w postaci atestów i certyfikatów.
Przy montażu przewodów stosować się do wytycznych Producenta.

5.3.2.

Warunki montażu zaworów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
SST 03.01. „Instalacja wod-kan” Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 6 z 10

Przed instalowaniem zaworów należy usunąć z nich zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce
montażu wykonać zgodnie z dokumentacją. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych zaworów.

5.3.3.

Warunki montażu przewodów PCV

Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.
Łączenie odbywa się w następujący sposób:
należy usuną zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury,
następnie nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym,
łączone elementy należy ułożyć współosiowo,
włożyć koniec bosy do kielicha,
wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia,
dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta
jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania,
nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punkt
oparcia dla podnośnika śrubowego.
Uwaga: Jeśli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi
rury, a następnie usunąć wiórki i zukosować koniec rury pod kątem 300.
Montaż przewodów PCV wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów.

5.3.4.

Warunki montażu przyborów sanitarnych

Armatura typu zlew, umywalka, muszla ustępowa i kratka kanalizacyjna należy montować według wytycznych
Producenta, z zachowaniem bezpieczeństwa podczas montażu. Zlew, muszle ustępowe montować na konstrukcji
wsporczej.

5.3.5.

Warunki montażu zabezpieczeń elastyczną masą uszczelniającą

Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masą uszczelniająca należy stosować przy:
• stałych zabezpieczeniach przeciwpożarowych pojedynczych kabli i wiązek kabli,
• uszczelnianiu palnych rur średnicy do 25 mm.
Zalecenia do stosowania:
• używać niepalnej wełny mineralnej (o gęstości min. 100 kg/m3 ) jako materiał wypełniający,
• ściany przepustów należy oczyścić
• kable i korytka kablowe muszą być zamocowane zgodnie z zalecanymi normami przed zabezpieczaniem masą.
Stosowanie:
a) Wkładanie wełny mineralnej:
• ułożyć niepalną wełnę mineralną jako materiał wypełniający wokół kabli,
• pozostawić minimum 50 mm wolnego miejsca z każdej strony.
b) Dozowanie masy:
• wprowadzić masę w wolne miejsce warstwa po warstwie używając dozownika, każdorazowo należy się upewnić, że grubość masy jest nie mniejsza niż 50 mm,
• szczelnie wypełnić wszelkie puste przestrzenie między kablami.
c) Wygładzenie powierzchni masy:
• wygładzić masę używając szpachli, ewentualnie pędzelka malarskiego zwilżonego wodą, zanim utworzy się
powłoka,
• wykonanie uszczelnienia musi pozostać chronione przez 48 godzin.
Nie stosować:
• w miejscach zanurzonych w wodzie.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa:
• chronić przed dziećmi,
• należy odpowiednio chronić ręce i oczy podczas pracy i unikać kontaktu z produktami spożywczymi,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski 80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
SST 03.01. „Instalacja wod-kan” Przebudowa pomieszczeń NMM Strona 7 z 10

• unikać kontaktu z oczami/skórą; w przypadku zabrudzenia spłukać wodą i jeśli zajdzie konieczność skontaktować się z lekarzem,
• używać tylko w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych.
Tabliczka informacyjna:
• przejścia instalacyjne z wykorzystaniem masy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniająca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji stosowania,
• uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale oznaczone tabliczką informacyjną zawierającą odpowiednie dane, zamocowaną obok przejścia instalacyjnego.
Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów.

5.4.
5.4.1.

Próby szczelności i regulacji instalacji wody zimnej wewnętrznej oraz armatury
Badania przy odbiorze szczelności instalacji wodociągowej

a) Warunki wykonania badania szczelności.
• Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
• Jeżeli postęp Robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
• Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.
• Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia
próbnego.
b) Przygotowania do badania szczelności wodą zimną.
• Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalację (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.
• Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.
• Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
c) Przebieg badania szczelności wodą zimną.
• Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna byc wyposażona w
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
• Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyższym.
• Badanie szczelności instalacją wody możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
• Po potwierdzenia gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego zawartość w najniższym punkcie instalacji.
• Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie
mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Wymagania Techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 7.
• Co najmije trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.
• Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający
ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
d) Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą.
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Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie, w którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza.
e) Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej.
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji
cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić,
wygląd zewnętrzny izolacji.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badań
był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
f) Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej.
Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielcze, pompy, armatura przewodowa itp. Są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach
instrukcji obsługi.
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
g) Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji.
• Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w
instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej.
• Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w
protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
h) Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej.
• Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez
działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
• Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w
protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.0.

KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne"
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli Robót.
Należy przeprowadzić następujące badania:
− zgodności z Rysunkami;
− materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
− ułożenia przewodów;
− ułożenia izolacji;
− prawidłowość zabezpieczenia elastyczną ogniochronną masą uszczelniającą;
− prawidłowość wykonania mocowań dla przewodów, punktów stałych i przesuwnych;
− odchylenia osi przewodów;
− odchylenia spadku;
− zmiany kierunków przewodów;
− kontrola połączeń przewodów;
− montaż armatury i urządzeń;
− działania armatury i urządzeń;
− szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7.0.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST "Wymagania ogólne"
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Podstawowe jednostki obmiaru Robót są następujące:
- dla przewodów 1mb, dla każdego typu i średnicy,
- dla izolacji – m2 dla każdego typu i średnicy,
- dla zabezpieczenia elastycznego – mb dla każdego typu,
- dla punktów stałych i przesuwnych - 1szt. dla każdego typu i średnicy,
- dla tulei ochronnych przy przejściach przez ściany i stropy - 1szt. dla każdego typu i średnicy,
- dla zaworów - 1szt. dla każdego typu i średnicy,
- dla baterii umywalkowych/zlewozmywakowych - 1szt. dla każdego typu i średnicy,
- dla armatury i wyposażenia – 1 szt.
- dla prób montażowych – kpl.

8.0.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania przewodów.
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu Robót.

9.0.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

10.0.

PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 1717:2003
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez
przepływ zwrotny”
PN-EN 806-1:2004
„Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1:Postanowienia ogólne
PN-B-10700-00:1981 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wygania i badania.” (Archiwalna)
PN-B-10700-02:1981 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych” (Archiwalna)
PN-B-10700-04:1983 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polipropylenu” (Archiwalna)
PN-EN 12056-1:2002 “Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania”
PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania,
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji”
PN-B-14501:1990
„Zaprawy budowlane zwykłe” (Archiwalna)
PN-H-74200:1998
„Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-H-74219:1980
„Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania” (Archiwalna)
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.
Instrukcja projektowania, wykonania izolacji.
Instrukcje wydane przez Producentów armatury i urządzeń.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 03.02.
„ INSTALACJA C.O.”

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
techn. Michał Kowalski
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. przy realizacji projektu pt. „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Zakres Robót do wykonania obejmuje wykonanie instalacji c.o. budynku.
Roboty obejmują następujące elementy instalacji c.o.
- demontaż istniejącej instalacji
- roboty instalacyjne nowych elementów
- przesunięcie istniejących elementów instalacji
- zabezpieczenie nowych podłączeń
- sprawdzenie funkcjonowania nowych podłączeń.
Zlecenie będzie wymagało prowadzenia Robót w branżach budowlanej i instalacyjnej.

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania
ogólne”.

1.6.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne” ”, a także podanymi poniżej.
•
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą
czynnika grzejnika.
•
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych
parametrów (źródło ciepła),
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji),
- rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła
w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
•
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – węzeł cieplny lub kotłownia.
•
Część wewnętrzna instalacji – instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część
wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji
lub źródła ciepła.
•
Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna.
•
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100ºC.
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•

Grzejniki – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda lub
para wodna, przeznaczony do oddawania ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu,
przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa się przez promieniowanie i konwekcję swobodną.

1.7

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną,
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót COBRTI – INSTAL.
Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta wyrobów, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą być oznaczone znakiem CE oraz posiadać:
- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,
- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Aktualność atestów, aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed wbudowaniem
lub zastosowaniem w obiekcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych Robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.

2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.
Rury stalowe Dn 15,
Rury przewodowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie.
Rury flex PE-Xc Dn16, Dn18
Rura grzewcza z sieciowanego polietylenu PE-Xc . Dodatkowo posiada ona barierę tlenową (zgodnie z DIN
4726) umożliwiającą stosowanie w zakresie instalacji grzewczych. Srebrnoszare zabarwienie pozwala odróżnić
rurę grzewczą od rur wielowarstwowych i sanitarnych. Montaż odbywa się w sposób klasyczny, a więc rura w
rurze, za pomocą rozdzielaczy lub trójników na surowej posadzce lub pod tynkiem.
- rury flex z PE-Xc,
- bariera tlenowa zgodnie z DIN 4726
- max. temperatura pracy obliczeniowa - 90°C,
- max. temperatura robocza - 95°C (dla p = 3,5 bar)
Grzejniki istniejące
Materiały do zabezpieczenia przewodów
- farba ftalowa (syntetyczna) przeciwrdzewna tiksotropowa – miniowa 60 %.
- farbą ftalowa nawierzchniowa o symbolu 3169-659-850,
- farby odporne na temperaturę do 100°C,
- atest higieniczny, do stosowania w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi.
Rurociągi należy zaizolować zgodnie z PN-B-02421 z 2000r

2.1.

Odbiór materiałów na placu budowy

Wszystkie materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami zgodności i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

2.2.

Składowanie materiałów na placu budowy
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Rury stalowe powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych, tak aby nie uszkodzić zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji.
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do
podkładów.
Przewody należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod
zadaszeniem (wiatą).
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.
Rury miedziane należy składować w pomieszczeniach zamkniętych.
Końce wszystkich rur powinny być zabezpieczone kapturkami.
Rury flex (rury PE) Przewody należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Rury można
przechowywać pod zadaszeniem (wiatą).
Rury z tworzywa sztucznego PE powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wiązkach). Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby
uszkodzić tworzywo sztuczne.
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany
własności wytrzymałościowych lub odpornościowych.
Rury dostarczone na budowę mają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed
łączeniem rur.
Składowanie przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów.
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Ponadto przewody i armatura powinny być składowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Do montażu należy stosować następujący sprzęt:
samochód dostawczy do 0,9 t,
inne środki transportu w/g potrzeb,
palniki acetylenowo – tlenowe,
spawarka elektryczna,
elektronarzędzia: szlifierki, przecinarki, wiertarki, wiertarki udarowe,
młotki, przecinaki, giętarka i gwintownica do rur,
sprzęt pomocniczy: pompa do prób, lutownice, zaciski itp.

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt stosowany do montażu należy przewieźć na miejsce w sposób nie powodujący jego uszkodzenia. Transport zapewnia firma dokonująca montażu instalacji. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. Materiały muszą być rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Zwoje i pakiety rur nie mogą być rzucane i przeciągana po podłożu, muszą
być przenoszone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur i materiałów z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej.
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5.

WYKONYWANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich będzie wykonana instalacja c.o. z właścicielem budynku. Należy poinformować Właściciela budynku z 2 dniowym wyprzedzeniem o
konieczności wyłączenia dostaw ciepła do budynku.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych z wykonaniem nowej instalacji c.o. uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Właściciela i Użytkownika.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi producentów materiałów
i urządzeń oraz projektem budowlanym.
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla
prowadzenia robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.

5.1.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2.

Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów,
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót,
- wykucie bruzd w ścianach dla ułożenia przewodów.

5.3.
5.3.1.

Szczegółowe warunki wykonania robót
Warunki montażu przewodów

Przy montażu rur stosować się do wytycznych Producenta przewodów.
Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną lub za pomocą spawania palnikiem
acetylenowym.
Do spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału
rur.
Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną spawania. Miejsca spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie oczyszczone
przez przepalenie palnikiem gazowym lub lampą benzynową. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić
współosiowość rur.
Spoina po jej wykonaniu powinna być oznakowana symbolem spawacza. Znaki należy umieszczać po przeciwnych stronach rury w odległościach od 30 mm do 50 mm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe lub literowe powinny być wykonane w sposób nie powodujący osłabienia grubości ścianki rury.
Przewody instalacji c.o. należy prowadzić w bruzdach ściennych ścian murowanych z gazobetonu lub cegły oraz
w ścianach gipsowo – kartonowych. Przy prowadzeniu w ścianach gipsowo – kartonowych przy użyciu specjalnych przepustów przez profile.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać i zabezpieczyć zgodnie z warunkami określonymi w
projekcie.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych oraz przez przegrody o wymaganej klasie
odporności ogniowej EI ≥ 60 nie będące oddzieleniami przeciwpożarowymi wykonać w odpowiedniej klasie
odporności ogniowej przy zastosowaniu materiałów posiadających wymagane atesty.
Przejścia przewodów przez przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej EI < 60 wykonać w tulejach
ochronnych.
Tuleje przechodzące przez stropy powinny wystawać 2 cm ponad poziom posadzki.
Przewody wewnętrzne powinny być układane równolegle i prostopadle do ścian, spadki przewodów powinny
zapewnić możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach.
Przewody w bruzdach ściennych powinny mieć izolację termiczną oraz wolną przestrzeń nie mniejszą niż 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd jest możliwe po
dokonaniu odbioru częściowego instalacji.
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Montaż przewodów z rur stalowych:
- rury przed ich użyciem do montażu należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach,
rur uszkodzonych lub pękniętych nie wolno używać do montażu;
- przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów w środku wysokości kondygnacji;
- dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ±10 mm na 10 m
długości przewodu pionowego;
- przewody poziome prowadzone po ścianach lub pod stropem pomieszczeń należy mocować za
pomocą uchwytów i podwieszeń, rozstaw maksymalny 1,5 m;
- przewód z rur stalowych ze szwem należy montować tak aby szew był widoczny na całej długości przewodu;
- szwy dwóch łączonych odcinków rur muszą być przesunięte wzajemnie o 1/5 obwodu rury;
- kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych należy wykonywać jako gięte na zimno w zakresie
średnic do 50 mm;
- dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10% jej średnicy zewnętrznej
Montaż przewodów giętkich z rur flex PE-Xc na podobnych zasadach jak rury stalowe bez szwu. System eliminuje konieczność połączeń, kolan i kształtek.

5.3.2.

Warunki montażu grzejników i armatury

Grzejniki zamontować w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją. Wysokość montażu grzejników nad posadzką pomieszczeń hmin=10 cm, odległość płyty grzejnika od parapetu i ściany budynku Bmin=10 cm.
Grzejniki, zawory, filtr i armaturę kontrolno – pomiarowa (AKP) należy montować według wytycznych Producenta. Kierunek przepływu czynnika przez armaturę musi być zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie.
Należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony a pokrętło daje się lekko obracać.
Aparatura kontrolno pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacji.

5.4.

Napełnianie instalacji

Instalację po pomyślnie wykonanej próbie szczelności należy napełnić wodą z węzła cieplnego.

5.5.

Próba szczelności i regulacji instalacji

Instalację c.o. po wykonaniu należy wypłukać wodą zimną, a następnie poddać próbie szczelności zgodnie z PN
– 64/B – 10400. Ciśnienie próbne p = 0,45 MPa, minimalny czas trwania próby t = 30 min. Instalacja musi być
napełniona całkowicie wodą i odpowietrzona 24 godziny przed próbą. Po próbie szczelności instalacje należy
opróżnić, napełnić wodą ze stacji zmiękczania, wyregulować za pomocą nastaw zaworów regulacyjnych i termostatycznych przy grzejnikach. Ostateczną regulację należy przeprowadzić w czasie 72 godzin ruchu próbnego.
W przypadku wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych lub lutowanych wadliwe połączenia należy wyciąć, oczyścić i wykonać połączenie na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną
próbę szczelności.
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic należy spisać protokół stwierdzający
spełnienie wymaganych warunków.

5.6.

Ochrona przed korozją

Po pomyślnym wyniku prób szczelności przewody z rur czarnych oczyścić do III stopnia czystości, zagruntować
farbą ftalową miniową i następnie pomalować farbą ftalową nawierzchniową:
- farba ftalowa (syntetyczna) przeciwrdzewna tiksotropowa – miniowa 60 %.
- farbą ftalowa nawierzchniowa o symbolu 3169-659-850,
- farby odporne na temperaturę do 100°C.
Farba musi posiadać wymagane atesty higieniczne w tym dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach do
stałego przebywania ludzi.
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5.7.

Odbiór robót izolacyjnych

Odbiór Robót izolacyjnych może być częściowy lub końcowy. Przy dłuższych odcinkach instalacji można ją
podzielić na około 100 m odcinki, które można odebrać częściowo. Przy krótszej instalacji odbiór można dokonać po wykonaniu całej sieci.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, odpowiednim normom materiałowy oraz uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli Robót.
Należy przeprowadzić sprawdzenie następujących elementów:
− zgodności z dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy;
− materiałów zgodnie z wymaganiami norm i wymaganiami określonymi w dokumentacji,
− ułożenia przewodów i montażu armatury;
− możliwości przesuwania się rurociągów na podporach;
− odchylenia osi przewodów;
− odchylenia kierunku i wielkości spadku;
− zmiany kierunków przewodów;
− zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez przeszkody;
− zabezpieczenie przed korozją części metalowych;
− kontrola połączeń przewodów;
− ułożenia rur i tulei ochronnych;
− ułożenia przewodów w rurach ochronnych;
− działania zaworów;
− wykonania izolacji termicznej przewodów;
− szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ±10 mm na 10 m długości
przewodu pionowego,
- Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10% jej średnicy zewnętrznej,
- Dopuszczalna zmiana wielkości spadku przewodów ±0,1%.

-

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące:
- dla przewodów rurowych – 1mb, dla każdego typu i średnicy,
- dla armatury - 1szt dla każdego typu i średnicy,
- dla izolacji – 1 m2 dla każdego typu i średnicy,
- dla grzejników – 1 szt. dla każdego typu,
- dla prób montażowych – kpl.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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- roboty montażowe wykonania przewodów w posadzce pomieszczeń, bruzdach ściennych oraz
w ścianach z płyt gipsowo - kartonowych.
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu Robót.
W trakcie odbioru należy sprawdzić:
- zgodność wymagań projektowych z uwzględnieniem wprowadzonych zmian ze stanem faktycznym wynikają
cym z wpisów do dziennika budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów użytych do robót,
- sprawdzić naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzić realizację wpisów do Dziennika

8.3.

Odbiór końcowy robót

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a
także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych
odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;
- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających;
- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów;
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji;
- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania grzejników;
- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych
instalacji;
- sprawdzenie jakości wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych,
- sprawdzenie jakości wykonania izolacji termicznej,
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające
na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
częściowych)
- badanie szczelności całości instalacji,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową
(instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.)
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie
wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

10.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-M-74101:1982 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.
PN-M-75016:1992
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-M-75005:1977Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
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PN-M-75041:1977Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania> Głowice zaworów przelotowych.
PN-M-75166:1992 Armatura w instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.
PN-M-35630:1981 Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa.
PN-C-04607:1993Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
PN-B-02420:1991
Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-01400:1984
Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-80/H-74244
Rury stalowe instalacyjne
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń – wymagania i badania.
PN-B-02414:1999
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02403:1982
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-02020:1991
Ochrona cieplna budynków.
PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania –terminologia.
PN-C-04607:1993Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
PN-B-10400:1964Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN-12831:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
PN-EN ISO 15875-2:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X) Część 2: Rury
PN-EN 15069:2010Zabezpieczające zawory przyłączeniowe do giętkich przewodów metalowych stosowane do
przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwem gazowym.
-

Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru wydane przez producenta rur.
Katalog i instrukcja montażu grzejników i armatury wydana przez producenta.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK, 1994r.
Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje Wodociągowe grzewcze i gazowe
z rur miedzianych” COBRTI INSTAL, 1994r.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II, ARKADY 1988r.
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 03.03.
„ INSTALACJA WENTYLACJI”

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
techn. Michał Kowalski
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SST
03.03.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI
SPIS TREŚCI
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1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
1.4. Klasyfikacja robót wg CPV
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1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest określenie wymagań dotyczących
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem montażu instalacji wentylacji przy realizacji projektu
budowlanego pt. „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Zakres Robót do wykonania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji.
Montaż obejmuje następujące elementy instalacji wentylacji:
- przewodów i kształtek wentylacyjnych z blach stalowej ocynkowanej typu SPIRO
- centrale nawiewano -wywiewne z odzyskiem ciepła
- nawiewników sufitowych,
- wywiewników sufitowych,
- klap ppoż. odcinających jednopłaszczyznowych,
- zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masą uszczelniająca
- izolacja.
- zawory powietrzne (anemostaty).
Zaprojektowano dwa oddzielne układy wentylacyjne nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepła.
Pierwszy układ (N1) obsługiwać będzie pomieszczenia biurowe. Instalację nawiewno wywiewną oparto na
zewnętrznej centrali dachowej o wydajności 1079 [m3/h] z wymiennikiem krzyżowym umożliwiającej jego
odzysk ze sprawnością katalogową 70%. Centralę zlokalizowano na dachu pomieszczeń. Przewody
rozprowadzono pod stropem pomieszczeń i uzbrojono w zawory powietrzne (anemostaty).
Druga instalacja wentylacja (N2) obsługiwać będzie pomieszczenia sanitarne. Instalację nawiewno wywiewną
oparto na wewnętrznej centrali o wydajności 645 [m3/h] wymiennikiem krzyżowym umożliwiającej jego odzysk
ze sprawnością katalogową 70%. Centralę zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym. Przewody
rozprowadzono pod stropem pomieszczeń i uzbrojono w zawory powietrzne (anemostaty) analogicznie jak w
układzie N1. Obie należy uzbroić w automatykę umożliwiającą sterowanie ich pracą z pomieszczeń wskazanych
przez Inwestora. Projektowane przewody wentylacyjne częściowo poprowadzone będą po starej trasie co łączy
się z koniecznością usunięcia starych instalacji.

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
45331210 – 1 – „Instalowanie wentylacji”

1.5.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST „Wymagania ogólne”
•
Wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeni lub jego części.
• Infiltracja – samoczynna wymiana powietrza przez nieszczelności w drzwiach i oknach oraz przez pory w
przegrodach budowlanych.
• Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
• Wentylacja mechaniczna – wentylacja wywołana działaniem urządzeń mechanicznych wprawiających
powietrze w ruch.
•
Wentylacja nawiewna – wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.
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•
•

Wentylacja wywiewna – wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z pomieszczenia.
Urządzenie wentylacyjne – zespół elementów powodujących wymianę powietrza w pomieszczeniu lub jego
części. Urządzenie wentylacyjne może być określonego rodzaju, w zależności od rodzaju wentylacji, np.
urządzenie wentylacji mechanicznej, urządzenie wentylacji podciśnienieniowej itp.
Przewód wentylacyjny – element do przepływu powietrza wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne mogą
mieć przekrój kołowy, prostokątny lub inny.
Prostka wentylacyjna – odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej osi.
Kształtka wentylacyjna – odcinek przewodu wentylacyjnego o stałym lub zmiennym przekroju i dowolnym
kierunku osi, przez który przepływa stała lub zmienne ilość powietrza.
Łuk – kształtka wentylacyjna, której oś jest łukiem o promieniu większym od średnicy lub szerokości
przewodu wentylacyjnego.
Kolano – kształtka wentylacyjna, której oś jest łukiem o promieniu równym lub mniejszym od średnicy lub
szerokości przewodu wentylacyjnego.
Kształtka rozgałęziona – kształtka wentylacyjna, w której następuje łączenie lub rozdzielenie strumieni
powietrza. Do grupy tej należą: trójniki, czwórniki i kształtki wielorozgałęźne.
Kratka wentylacyjna – element zakańczający urządzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia
wentylacyjnego, osadzony w ścianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadającej przepływającemu
strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.
Klapa pożarowa – zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

1.6.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Montaż przewodu i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta wyrobów.
Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać:
- ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny,
- aprobatę techniczną, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodności z Polską Normą.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych Robót oraz zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Inżyniera.

2.0.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne”
• Jako elementy nawiewne należy zastosować zawory powietrzne nawiewne np typu CKT (według
katalogu Venture Industries) lub rownoważne i wywiewne typu CKT (według katalogu Venture
Industries) lub równoważne
• Podłączenie zaworów powietrznych do kanałów wentylacyjnych należy wykonać elastycznymi,
wytłumionymi akustycznie, przewodami wentylacyjnymi np typu AKU COMP A (według katalogu
Venture Industries) lub równoważne
•
Kanały wentylacyjne wykonać z rur wentylacyjnych z blach stalowej ocynkowanej typu SPIRO lub
równoważne
• Centralę wentylacyjną dachową układu wentylacyjnego N1 np: typu BD-MINI prod. VBW lub
równoważne , o wydajności1079 [m3/h] należy uzbroić w wymiennik krzyżowy, filtry i nagrzewnicę
elektryczną o mocy ca. 5.5 kW
•
Centralę wentylacyjną wewnętrzną układu wentylacyjnego N2 np: typu BO-VESTA - 2 prod.
VBW lub równoważne, o wydajności 645 [m3/h] należy uzbroić w wymiennik krzyżowy, filtry i
nagrzewnicę elektryczną o mocy ca. 3.5 kW
• Przy przekraczaniu stref ppoż na kanałach wentylacyjnych należy zamontować klapy ppoż o
odporności ogniowej równej odporności przegrody budowlanej w której będą montowane. Klapy
należy włączyć w w system ostrzegania ppoż budynku.

2.1.

Składowanie materiałów na placu budowy.

Przewody i kształtki wentylacyjne i elementy galanterii wentylacyjnej oraz reszta materiałów (uszczelki,
środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.)należy składować w położeniu poziomym na
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płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w zamkniętym
magazynie lub innym zamkniętym pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.
Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych.
a) Przewody - składować na podkładach drewnianych, w miejscu zabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi. Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki
wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciągnięcie
kanałów.
b) Kratki nawiewne, wywiewne, anemostaty – powinny być zapakowane w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Należy je przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.0.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pk

3.2.

Sprzęt stosowany przy montażu.

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
- Wciągarkę ręczną od 3 do 5t,
- Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t
- Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t
- Spawarkę elektryczną wirującą 300 A
- Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10 kVA
- Giętarkę do prętów mechaniczną, nożyce do prętów mechaniczne, szlifierki, wiertarki, gwintownice
- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
- Podnośniki
- Sprzęt potrzebny pomocniczy.

4.0.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne"
Sprzęt stosowany do montażu należy przewieźć na miejsce w sposób niepowodujący jego uszkodzenia.
Transport zapewnia firma dokonująca montażu instalacji.
Transport przewodów – przewody wentylacyjne blaszane mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi. Ilość
przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności o przekroju przewodów i ich długości oraz
masy jednostkowej.

5.0.

WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonana
instalacja wentylacji z Właścicielem budynku.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych z
wykonaniem instalacji wentylacji uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Właściciela i
Użytkownika. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi
producentów materiałów i urządzeń oraz projektem budowlanym.
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla
prowadzenia Robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.
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5.1.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne"

5.2.

Roboty przygotowawcze.

Zabezpieczenie pomieszczenia przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montażu przewodu.

5.3.
5.3.1.

Szczegółowe warunki wykonania robót.
Warunki montażu przewodów z blachy stalowej.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej montować przez skręcanie. Po wykonaniu połączeń należy
dokonać oględzin zewnętrznych, aby upewnić się, że montaż został wykonany prawidłowo.
Przewody mocować do ściany za pomocą wsporników, zawiesi lub uchwytów równoważnych.
Elementy służące do mocowania powinny spełniać wymagane normami warunki techniczne przedstawione
w postaci atestów i certyfikatów.
Przy montażu przewodów stosować się do wytycznych Producenta.

5.3.2.

Warunki montażu uzbrojenia przewodów wentylacyjnych.

Przepustnice jednopłaszczyznowe montować na prostych odcinkach kanałów. Mechanizmy przepustnic
powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat, w zależności od pełnego otwarcia do pełnego
zamknięcia. Kanały wentylacyjne z tłumikami powinny być szczelne - do uszczelniania połączeń
kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Centrale wentylacyjne i
automatykę montować zgodnie z zaleceniami producenta.
Połączenia między kanałami uszczelnić.

5.3.3.

Warunki montażu zabezpieczeń elastyczną masą uszczelniającą.

Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masą uszczelniająca należy stosować w:
• materiałach takich jak: mur, ceglany, beton, beton komórkowy, gipsokarton itp.
• ścianach przepustów grubości od 125 mm przepustów stropach przepustów grubości od 150 mm,
• spoinach przepustów szerokości od 6 do 100 mm.
Zalecenia do stosowania:
• używać niepalnej wełny mineralnej (o gęstości min. 100 kg/m3 w ścianach i 35/100 kg/m3 w
stropach),
• wykonując zabezpieczenia w ścianach masę nakładać z obu stron,
• wykonując zabezpieczenie w stopach masę nakładać jedynie od góry,
• ścianki szczeliny muszą być suche, a także wolne od zanieczyszczeń takich jak: pył, olej lub smary,
• wygładzić powierzchnie nałożonej masy narzędziem zwilżonym roztworem mydła zanim uformuje
się powłoka,
• usuwać masę przy użyciu rozpuszczalnika, po zaschnięciu masa może być tyko usuwana
mechanicznie.
Odporność chemiczna:
• w temp. pokojowej utwardzona masa jest przez krótki czas odporna na działanie roztworów kwasów
(o stężeniu <5%) i ługów, jak też dostępnych powszechnie w handlu środków czyszczących i
dezynfekujących (z wyjątkiem zawierających jodynę),
• stężone roztwory kwasów i ługów z upływem czasu niszczą strukturę masy,
• rozpuszczalniki i oleje mineralne powodują spęcznienie utwardzonej masy,
• w związku z powyższym należy sprawdzić stan szczeliwa, gdy zostało ono poddane działaniu
rozpuszczalnika / oleju mineralnego,
• należy pamiętać, że odporność masy na działanie chemikaliów maleje ze wzrostem temperatury.
Nie stosować:
• w miejscach zanurzonych w wodzie,
• masa nie nadaje się do malowania.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa:
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• chronić przed dziećmi,
• należy odpowiednio chronić ręce i oczy podczas pracy i unikać kontaktu z produktami spożywczymi,
• unikać kontaktu z oczami/skórą; w przypadku zabrudzenia spłukać wodą i jeśli zajdzie konieczność
skontaktować się z lekarzem,
• używać tylko w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych.
Tabliczka informacyjna:
• przejścia instalacyjne z wykorzystaniem masy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną
uwzględniająca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne stosowania podane w
instrukcji stosowania,
• uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale oznaczone tabliczką informacyjną
zawierającą odpowiednie dane, zamocowaną obok przejścia instalacyjnego.
Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów.

5.3.4.

Zabezpieczenie przed hałasem.

W celu wytłumienia drgań z urządzeń wentylacyjnych centrale wyposażone są w tłumiki akustyczne
oraz pod wentylatorami dachowymi wywiewnymi zaprojektowano tłumiki.
Wytłumienie hałasu nastąpi również przez izolację cieplną przewodów wentylacyjnych oraz
zastosowane króćce elastyczne przy centralach nawiewnych.
Dodatkowo projektuje się wyłożenie przewodów i kolan materiałem wygłuszającym o grubości 1,0cm.

5.3.5.

Ochrona przeciwpożarowa.

Przy przekraczaniu stref ppoż na kanałach wentylacyjnych należy zamontować klapy ppoż o odporności
ogniowej równej odporności przegrody budowlanej w której będą montowane. Klapy należy włączyć w
w system ostrzegania ppoż budynku.

5.4.

Badania.
Kratki nawiewne, wywiewne, anemostaty – poddaje się:
- oględzinom zewnętrznym – należy przeprowadzić tą czynność okiem nieuzbrojonym. Powierzchnie
obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończenie
powierzchni elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz
zacieków.
- sprawdzeniu wymiarów – należy przeprowadzić za pomocą warsztatowych przyrządów pomiarowych
posiadających aktualne cechy legalizacyjne.
- sprawdzenie ruchu kierownic – należy przeprowadzić na przyrządach.
Przewody wentylacyjne podaje się:
- oględzinom zewnętrznym – należy przeprowadzić tą czynność okiem nieuzbrojonym. Przewody
wentylacyjne blaszane powinny posiadać powierzchnie gładkie i bez wgnieceń.
- sprawdzeniu głównych wymiarów – należy przeprowadzić za pomocą przyrządów pomiarowych
posiadających aktualne cechy legalizacyjne.
Ocena wyników badań jest pozytywna, jeśli w/w badania dadzą wynik dodatni.

6.0.
6.1.

KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne"

6.2.
6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania.
Kontrola jakości materiałów użytych do budowy instalacji wentylacyjnej.

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
odpowiednim normom materiałowym podanym w pkt. 10 oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
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6.2.2.

Kontrola jakości robót montażowo - budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli Robót.
Należy przeprowadzić następujące badania:
− zgodności z Rysunkami;
− materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
− ułożenia przewodów;
− pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
− ułożenia urządzeń i prawidłowej ich pracy;
− sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, klap ppoż
− zabezpieczenie przed korozją części metalowych;
− sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów
− sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440
− sprawdzenie działania automatyki i sterowania.
− sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek
− kontrola połączeń przewodów;
− szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.2.3.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7.0.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST "Wymagania ogólne"
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące:
- dla przewodów wentylacyjnych– 1m2 , dla każdego typu i średnicy,
- dla izolacji przewodów wentylacyjnych– 1m2 , dla każdego typu i średnicy,
- dla nawiewników/wywiewników – 1 szt. dla każdego typu i średnicy,
- dla klpa ppoż. – 1 szt. dla każdego typu i średnicy,
- dla central nawiewnych – 1 szt. dla każdego typu,
- dla prób montażowych – kpl.

8.0.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3.

Odbioru końcowy robót.

Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego)
zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione,
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w zależności od tego
określić konieczne dalsze postępowanie.
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9.0.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w OST "Wymagania ogólne" .
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

10.0.

PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-92/M-43011
• PN-77/M-43021
• PN-78/B-10440

Wentylacja. Podział i terminologia
Wentylacja. Ogólne wymagania i badania
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-03434
Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia
• PN-B-76001
Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania
• BN-67/8865-25
Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych
• BN-73/8865-39
Tłumiki akustyczne przewodowe
• BN-73/8962-08
Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
• BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
• BN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej.
• BN- 73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
• BN-78/B-10440
Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-ISO 5221
Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
– opracowane przez COBRTI INSTAL
• Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5 „Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru przewodów wydana przez producenta przewodów.
• Instrukcja projektowania, wykonania izolacji.
• Katalog i instrukcja montażu wentylatorów, central wydana przez producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 04.01.
„ INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – „Specyfikacja Techniczna”
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości”
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wrzesień 2016 r.

Opracował:
techn. Michał Kowalski
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SST
04.01.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPIS TREŚCI

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Określenia podstawowe
MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów
2.2. Parametry techniczne
SPRZĘT
WYKONANIE ROBÓT
4.1. Próby montażowe
4.2. Dokumentacja powykonawcza
PODSTAWA PŁATNOŚCI
OBMIAR ROBÓT
PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1. .Normy
7.2. Inne
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1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót
elektrycznych przy realizacji projektu budowlanego pt. „Projektu budowlanego przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”

1.2.

Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem i odbiorem instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych,

1.3.
-

-

-

Określenie podstawowe

Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do określonych
celów.
Obwód do którego przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej.
Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodów ( kabli ) , elementów
mocujących , oraz osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Rozdzielnica elektryczna – urządzenie wyposażone w odpowiednią aparaturę
łączeniową, zabezpieczającą , pomiarową służącą do zasilania obwodów instalacji elektrycznej.
Wewnętrzna linia zasilająca ( WLz) – część obwodu elektrycznego , która stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje.
Instalacja piorunochronna – instalacja przeznaczona do ochrony obiektu przed wyładowaniami
elektrycznymi

1.4.

Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2

2.

Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne”.
Materiałami stosowanymi w wykonywaniu robót elektrycznych są :
- przewody YDYp 1,5 mm2 o różnych ilościach żył
- przewody YDYp 2,5 mm2 o różnych ilościach żył
- przewody do podłączenia centrali wentylacyjnych wg. wytycznych dostawcy centrali
- rurki winidurowe RVS28
- rurki stalowe VS φ28
- oprawy do świetlówek - wybrane przez przedstawiciela Zamawiającego
- oprawy plafoniery ze źródłami światła do 60W - wybrane przez przedstawiciela Zamawiającego
- osprzęt p/t : łączniki, przełączniki , gniazda wtyczkowe o JP20 i JP44
- puszki rozgałęźne p/t, końcowe
UWAGA !
- Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca Robót.
- Przed złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi min. 3 próbki osprzętu (łączniki, przełączniki , gniazda wtyczkowe) i uzyska akceptację Zamawiającego jednego z nich.
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Materiały użyte na budowie powinny być składowane zgodnie z zaleceniem producentów i posiadać certyfikaty potwierdzające ich jakość. W przypadku stosowania materiałów odbiegających od projektu Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru robót elektrycznych o takim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed
użyciem i ich zamontowaniem. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu wydaje decyzję o ich ewentualnym
stosowaniu .Skutki finansowe związane z zastosowaniem innych materiałów ponosi Wykonawca Robót .

3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt jest własnością Wykonawcy. Musi on być w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji.

4.

Wykonywanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych prac, za ich realizację zgodnie z normami,
przepisami, projektem, specyfikacjami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Zaleca się prowadzenie instalacji po istniejących trasach, po uprzednim zdemontowaniu istniejących przewodów. Instalacje elektryczne wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy S12. Podczas budowy instalacji
elektrycznych należy stosować w instalacjach p/t łączniki instalacyjne i gniazda wtyczkowe. W pomieszczeniach technicznych, wilgotnych oraz przejściowo wilgotnych instalowane łączniki klawiszowe, gniazda
wtyczkowe oraz puszki rozgałęźne powinny mieć min. stopień ochrony IP44.

4.1.

Próby montażowe

Po zakończeniu robót przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych czyli technicznego sprawdzenia jakości wykonywanych prac z dokonaniem niezbędnych pomiarów łącznie z próbnym uruchomieniem instalacji .

4.2.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi zaktualizowanego projektu z naniesieniem zmian , jeżeli takie
nastąpiły, protokołów pomiaru prób oraz instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń.

5.

Podstawa płatności

Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
Ceny podstawowe obejmują :
- roboty przygotowawcze
- zakup materiałów
- transport na budowę
- wykonanie instalacji elektrycznych
- prace porządkowe
- wykonanie niezbędnych pomiarów

6.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru robót są :
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- mb - przewody, kable, rurki,
- szt. - gniazda wtykowe, łączniki, puszki rozgałęźne , puszki końcowe, wszelkiego
rodzaju osprzęt, oraz oprawy oświetleniowe.

7.

Przepisy związane

PN-EC60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN- EN12464 - światło i oświetlenie
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacje elektryczne”.
Instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów.
.
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