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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczącewykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje technicznewykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej  standardowej specyfikacji zmiany,uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, któresą niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkachmałych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, żepodstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia iprzy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca  się  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środkówpozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanychobjętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  wydanymiprzez OWEOB „Promocja”.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. 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.
1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albobudynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzebmieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  sięwydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokaluużytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli  –  należy przez  to  rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie  będący budynkiem  lub  obiektemmałej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojąceinstalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieciuzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeńtechnicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  iurządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  nacałość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,drabinki, śmietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony doczasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  doprzeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  zgruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycianamiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  atakże odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  naprzebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robótbudowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącejkonserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektembudowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jakprzyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takżeprzejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to  rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlanewraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytułprawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawarzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robótbudowlanych.
1.4.13. pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  narozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektubudowlanego.
1.4.14. dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonymprojektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarępotrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  wprzypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymizmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisachprawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnychpodległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji orazMinistrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektonicznobudowlanego  luborgan  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  wrozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały wobiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniubudowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektemograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określoneustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
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przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  orazzdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowaniarobotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawowąodpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę zponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót wformie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarówpodlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,wykonawcy lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  doprzeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobówbudowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różnetworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  ispecyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymitolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjamiprzyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazaneWykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lubinnych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autoremdokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywróceniepierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolnądo spełniania przewidywanych funkcji technicznoużytkowych i możliwą do odebrania i przekazaniado eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatachtechnicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone wrozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze  nadzoru inwestorskiego  –  osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie  techniczne  ipraktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  wbudownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje oninteresy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierzeudział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacjioraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeńtechnicznych  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  powykonawczejobiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnychinnych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczają  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  tychorganizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnościtechnologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalającychszczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbiorurobót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
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podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej  – minimalny zakres  prac,  które po wykonaniu są możliwe  do  odebrania  podwzględem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownikauzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniamirozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przezzamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPVpocząwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnychpostanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym wudzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  wprzepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacjąprojektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz zewszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędnepunktów głównych obiektu  oraz reperów,  przekaże  dziennik  budowy oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacjiprojektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  dochwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  iutrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne zwykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentacjęprojektową:
 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektoranadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  sąobowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ichważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ichwykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarówsą ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  odktórych  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  ielementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzutytych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacjąprojektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostanązastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

7



zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędnedo ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony wcenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycząceochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczącychochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dlaosób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  wnastępstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  wmaszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczoneprzed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultatrealizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegopoziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przeduszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektoranadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiejpomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowaneprzez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  wdokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  doprzewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiałInspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone naświeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawęwszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higienypracy.

W  szczególności  wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy w  warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  iodpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem  wymagań określonych powyżej  nie  podlegająodrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robótod daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  isamorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  zaprzestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robótbudowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnieniewszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposóbciągły będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inneodnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lubwydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  orazpróbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celuudokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasiepostępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi  Normami,aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałówz jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązanydostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  orazproponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów zjakiegokolwiek złoża.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  kosztyzwiązane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunkówumowy stanowią inaczej.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będąformowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejscwskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio dowymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  nadanym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenubudowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawcawykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  byłydostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscachuzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

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

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy ipowinien odpowiadać  pod względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w SST,  programie zapewnieniajakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadamiokreślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianymumową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrymstanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jegoużytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętudo użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przywykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyskajego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może  byćpóźniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłynąniekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  wdokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchudrogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środkitransportu  nie  odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przezwłaściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  nakoszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegopojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnycho większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z  umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkichelementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektoranadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcęna własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będąoparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  atakże w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  niepóźniej  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułuwstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektoranadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacjąprojektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lublaboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganychwniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formęprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  orazwyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,
– rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  isprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  iwykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawcazapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkieurządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwościązapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacjiprojektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdynie  zostały one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnićwykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  wcelu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiekniedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracypersonelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak  poważne, że mogą wpłynąć ujemniena wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści jedo  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  istwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosiWykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych nazasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwemwytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenieInspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budząwątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lubulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadkustwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektoranadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  wsposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normynie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inneprocedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  napiśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonegoprzez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewnionabędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badańdostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, naswój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzorupoleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowychbadań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  zdokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań ipobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriamitechnicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwychprzepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  sąobjęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partiadostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcęw  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzeniedziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanubezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden poddrugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numeremzałącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznychodbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lubwymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed  i  w trakcie  wykonywaniarobót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniemkto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożoneInspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem  ichprzyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika budowy obliguje  Inspektora  nadzoru do  ustosunkowania  się.  Projektantnie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementówrobót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w jednostkach  przyjętych  w  kosztorysielub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakościmateriałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionejw  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  byćudostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1][3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formieprzewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgląduna życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową iSST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresieobmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lubgdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  danezostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzieprzeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innymczasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNRachoraz KNNRach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  ikosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru robót  będą  zaakceptowane przezInspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzętwymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całymokresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  normzatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót orazilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektornadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  ijednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  niepóźniej  jednak  niż w ciągu  3  dni  od  daty zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tymfakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentówzawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  wkonfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robótdokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorzeostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przezWykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
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potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  wpunkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektoranadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawieprzedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robótz dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcieodbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresiewykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  wposzczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustalinowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnychasortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniemtolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartośćwykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonegoprzez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokuwykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lubzamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programemzapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znakbezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót  właścicielomurządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowedo  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioruostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoruustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ichwykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robótzwiązanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  ocenywizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarowąustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)  podana przez Wykonawcę iprzyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkieczynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  wdokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  itransportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektuorganizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  iwprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 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.

18



9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późn.zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.  U. z 2004 r.  Nr 204,poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  ocenyzgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich  oznaczania  znakowaniem  CE (Dz.  U.  Nr  209,poz. 1779).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskichjednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawieogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higienypracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącejbezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,poz. 1126).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowegozakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robótbudowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobówdeklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniające rozporządzenie wsprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszeniazamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)Arkady, Warszawa 19891990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowyTechniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z przebudową wraz z rozbudową budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przyłeku Filia w Grabowie nad Wisłą na działkach nr ewid. 113/1, w msc. Grabów nad 
Wisłą, w obrębie Przyłęk.

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest s tosowana, j ako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu 
wszystkich koniecznych do wykonania robót podanych w OST 'Wymagania Ogólne). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST" Wymagania ogólne. 

2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKOWE:

- rozbiórka stropodachu
- rozbiórka daszków żelbetowych  
- rozbiórka konstrukcji ścian 
- rozbiórka konstrukcji podłogi 
- wywóz gruzu

3. MATERIAŁY

3.1. Wymagania ogólne 

W trakcie trwania ww. robót nie zakłada się wykorzystania materiałów Wykonawcy. Przed 

rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 

materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

Gruz 

Elementy stalowe 

Drewno, szkło itp. 

Inne odpady 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz 

i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. 

4. SPRZĘT

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. Do wykonania robót 

związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

Ręczne urządzenia mechaniczne ( młoty udarowe, wiertarki itp.) 

Ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kielnia, wyciąg do gwoździ) 

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

Samochody skrzyniowe i samowyładowcze 

Koparki i koparko-ładowarki 
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ROBOTY BETONOWE (CPV) 45 26 23 00 -4 

ROBOTY BETONOWE (CPV) 45 26 
23 00-4

ST.01.02.00  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
betonowych i żelbetowych elementów nośnych projektowanych w technologii monolitycznej. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą roboty związane z wykonaniem następujących elementów: 
- płyty fundamentowe,
- ławy fundamentowe,
- ramy (słupy i rygle prostokątne),
- słupy okrągłe,
- ściany proste i krzywoliniowe,
- stropy,
- biegi i spoczniki schodowe wewnętrzne,
- nadproża.
- mury oporowe w kształcie litery L.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01.00 
Wymagania ogólne - pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów 
Do wykonania konstrukcji należy używać wyłącznie betonu z wytwórni (betonu towarowego) 
wyprodukowanego w warunkach uprzemysłowionych. Klasa oraz inne właściwości betonu muszą 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej a każdy ze składników musi odpowiadać 
wymaganiom norm, a zwłaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1. 

Do zbrojenia konstrukcji betonowych i żelbetowych należy użyć stali o parametrach zgodnych z 
dokumentacją projektową a wszystkie właściwości stali muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi 
Normami, a zwłaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podkładki dystansowe użyte jako element 
zapewniający właściwe otulenie stali betonem muszą być dostosowane do masy zbrojenia na nich 
leżącego wraz z obciążeniami technologicznymi. W przypadku fundamentów żelbetowych zalecane 
jest użycie betonowych elementów dystansowych w trosce o ochronę antykorozyjną zbrojenia.  
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Tarcica iglasta ogólnego stosowania do wykonania indywidualnych deskowań ma odpowiadać 
wymaganiom norm PN-D-04021 oraz PN-D-96000. Wymagania te powinny też spełniać deski 
układane na pomostach roboczych deskowań. Sklejka wykorzystywana jako poszycie deskowań 
montowanych na budowie z elementów drobnowymiarowych (zwłaszcza deskowania stropowe i 
uzupełniające deskowania fundamentów) musi spełniać wymagania normy PN-D-97001:19. Nie 
należy stosować zbyt dużych gwoździ, aby nie przebijać poszycia deskowań systemowych. Środki 
antyadhezyjne muszą być dopuszczone do stosowania i posiadać atesty (zalecane jest stosowanie 
środków pochodzących od dostawców deskowań). 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Formowanie większości elementów konstrukcyjnych zaleca się przeprowadzić przy użyciu 
inwentaryzowanych urządzeń formujących o konstrukcji stalowej z poszyciem ze sklejki (elementy 
systemowe). Zaleca się korzystanie z rozwiązań systemowych w oparciu o wytyczne zawarte w ich 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Zaleca się stosowanie wibratorów wgłębnych, a w 
przypadku stropów także powierzchniowych. 
Do montażu deskowań należy zastosować sprzęt montażowy o parametrach dostosowanych do masy 
elementów deskowań i w przypadku wielkowymiarowych deskowań ściennych scalonych, ciężar 
najcięższego elementu nie przekracza 35 kN. W przypadku użycia żurawia do betonowania konieczne 
jest dopasowanie jego udźwigu do masy pojemnika do betonu, który zamierza się zastosować i zwykle 
nie przekracza to 40 kN. Do montażu zbrojenia w wyższych elementach konstrukcyjnych konieczne 
jest użycie rusztowań ramowych lub kolumnowych. W przypadku przygotowywania zbrojenia na 
budowie konieczne jest użycie giętarek i nożyc, a w uzasadnionych przypadkach także prościarek 
(jeśli używana będzie stal w kręgach). 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport deskowań należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta tych systemów. Deskowania 
muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem i zalecane jest posługiwanie się 
"kryteriami oceny materiału zwróconego" opracowywanymi przez dostawców deskowań i transportem 
dobranym przez dostawcę (do załadunku bocznego „widłowego"). 
Transport stali należy prowadzić, przy użyciu środków przystosowanych do transportu ładunków 
dłużycowych, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń. Mieszanka betonowa nie może 
ulegać segregacji składników, zmianie składu, zanieczyszczeniu. Transport mieszanki betonowej 
należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych, a ich ilość należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu i temperatury powietrza oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 5. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
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Montaż deskowań należy przeprowadzić po wyznaczeniu osi elementów konstrukcyjnych lub ich 
obrysu w nawiązaniu do przygotowanej uprzednio osnowy geodezyjnej. Do montażu deskowań 
fundamentów można przystąpić po skontrolowaniu stanu podłoży. Deskowania w trakcie montażu i 
rektyfikacji muszą być kotwione do podłoża za pośrednictwem rozpór. Stopki rozpór należy mocować 
do podłoża za pomocą kołków rozporowych, przy czym na etapie robót stanu zerowego konieczne jest 
wykonanie podkładów z płyt betonowych, do których kotwi się rozpory. Liczba rozpór (zastrzałów), 
sposób ich kotwienia oraz masa płyt zależy od wysokości deskowania, jego rodzaju i warunków pracy. 
Należy korzystać z dokumentacji DTR producenta deskowań. 
W przypadku formowania fundamentów wskazane jest zastosowanie drobnowymiarowych lub 
średniowymiarowych deskowań z poszyciem ze sklejki. Do formowania ścian i słupów zalecane jest 
wykorzystanie deskowań średniowymiarowych lub wielkowymiarowych. Słupy o przekroju kołowym 
zaleca się wykonać w stalowych formach inwentaryzowanych (elementy systemowe) lub formach 
kartonowych (elementy tracone). Ściany krzywoliniowe można wykonać przy użyciu specjalistycznych 
deskowań. Do wykonania stropów płytowo — żebrowych zaleca się użycie inwentaryzowanych 
deskowań dźwigarowych na stemplach teleskopowych. 
Do montażu zbrojenia można przystąpić po odebraniu deskowania (deskowanie otwierające) oraz 
zabezpieczeniu deskowania środkiem antyadhezyjnym. Podczas montażu konieczna jest dbałość o 
prawidłową grubość otulenia i zakłady zbrojenia wynikające z dokumentacji projektowej. Do 
betonowania można przystąpić po zakończeniu robót zbrojarskich i prawidłowym "zamknięciu" 
deskowania zakończonym odbiorem całej konstrukcji deskowania, Prędkość wznoszenia musi 
gwarantować nie przekroczenie nośności deskowań i być większa niż ta, która uniemożliwia 
powstanie przerw roboczych w sposób niekontrolowany. Roboty należy prowadzić w zgodzie z 
wymogami normy PN-B-06251 i projektem organizacji robót Konstrukcje po zabetonowaniu należy 
pielęgnować przez nakrycie foliami (dwuwarstwowo) lub zraszanie wodą latem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 6, 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodności z dokumentacją projektową. W przypadku stali zbrojeniowej konieczne jest porównanie 
zgodności przywieszek z zamówieniem a na etapie montażu konieczna jest kontrola usytuowania 
prętów (rozmieszczenie, prostopadłość, rozstawy). Do badania należy pobrać próbki a sposób 
pobierania próbek betonu określa norma PN-B-06250.  

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 
Ilość gotowych konstrukcji należy obmierzać w m3 przy jednoczesnym uwzględnieniu rodzaju 
konstrukcji (specyfiki poszczególnych elementów, np. szerokość fundamentu) z potrąceniem otworów 
o objętości większej niż 0,1 m

3
. W przypadku konieczności obmierzania oddzielnie deskowań,

zbrojenia i zabetonowanych konstrukcji należy stosować odpowiednio: m
2
, tony (Mg) i m3 z

uwzględnieniem rodzaju konstrukcji, a co za tym idzie rodzaju deskowania.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 8. 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Przed przystąpieniem do robót żelbetowych należy odebrać konstrukcje znajdujące się poniżej i przed 
fundamentami odebrane muszą być podłoża fundamentów – kolumny żwirowe i poduszka żwirowa. W 
trakcie robót konieczne jest przeprowadzenie odbiorów technicznych: deskowania przed montażem 
zbrojenia, zbrojenia przed zabetonowaniem oraz gotowej konstrukcji po rozformowaniu. Każdy z tych 
odbiorów musi zostać potwierdzony odpowiednim protokołem. Demontaż deskowania może nastąpić 
po uzyskaniu przez beton wytrzymałości rozformowania i zalecany jest demontaż rozdzielczy z 
pozostawianiem części deskowań warunkujących bezpieczną pracę konstrukcji w stanie dojrzewania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 
jednego m

3
 konstrukcji żelbetowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca

prowadzenia prac, przygotowanie i montaż deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia, osadzenie 
elementów (marki, kotwy itd.), dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z 
zagęszczeniem i pielęgnacją, wykonanie dylatacji, rozbiórkę deskowań, utrzymanie stanowiska pracy i 
sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w 
ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 10. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy: 
- normy:
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-EN 197-1 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-H-84023 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu (z późniejszymi poprawkami i zmianami).
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ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6) 

ST.01.03.00
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SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRACTOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczącewykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym,użyteczności  publicznej,  rolniczym  i  przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nienarażonych  na  destrukcyjne  oddziaływanie  środowiska  korozyjnego.  Specyfikacja  techniczna(ST)  nie  dotyczy  wykonywania  konstrukcji  murowych  wodno-kanalizacyjnych,  zbiornikówwodnych,  pieców  i  kominów  przemysłowych,  a  także  innych  konstrukcji  murowycheksploatowanych  w  warunkach  odbiegających  znacznie  od  warunków  występujących  wbudownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  wprzypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniuprzepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  konstrukcji  murowych  eksploatowanych  w  warunkach  nienarażonych  na  destrukcyjne  działanie  środowiska  korozyjnego  i  obejmuje  wykonanienastępujących czynności:
– przygotowanie zapraw,
– spajanie elementów murowych zaprawą.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałówwykorzystywanych  do  robót  murowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorówkonstrukcji murowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  takżezdefiniowanymi poniżej:
Konstrukcja murowa  – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojeniaelementów murowych zaprawą murarską.
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznegowznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworóworaz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór  –  ukształtowana  przestrzeń  pusta,  która  może  przechodzić  lub  nie  przez  cały  elementmurowy.
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkówtechnologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie ispecjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa  murarska  –  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów murowych  wjedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –  różnego
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rodzaju  wyroby  metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjachmurowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.  kotwy,  łączniki,  wsporniki,  nadproża  i  wzmocnienia(zbrojenie) spoin.
Inne  wyroby  i  materiały  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –materiały  i  wyroby  do  wykonywania  zapraw  murarskich  oraz  wszelkiego  rodzaju  dodatki  np.przeciwmrozowe.
Warunki  środowiskowe  –  w  zależności  od  stopnia  narażenia  konstrukcji  na  zawilgocenierozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:
– klasa  1:  środowisko  suche  np.  wnętrza  budynków  mieszkalnych  i  biurowych,  a  także  niepodlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne,w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z  elementami znajdującymisię w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodziemorskiej,  elementy  położone  w  strefie  bryzgów  wodnych  lub  znajdujące  się  w  powietrzunasyconym solą,
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Mur  w  ścianie  piwnicznej  zabezpieczony  w  sposób  należyty  przed  przenikaniem  wody  uważaćmożna za znajdujący się w środowisku klasy 2.
Wartość  deklarowana  –  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którąproducent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość  średnia  elementów  murowych  na  ściskanie  –  średnia  arytmetycznawytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana  wytrzymałość  elementów  murowych  na  ściskanie  –  wytrzymałośćelementów  murowych  na  ściskanie  sprowadzona  do  wytrzymałości  równoważnego  elementumurowego  w  stanie  powietrzno-suchym,  którego  zarówno  wysokość  jak  i  mniejszy  wymiar  wkierunku poziomym wynoszą 100 mm.
Zaprawa  murarska  wg  projektu  –  zaprawa,  której  skład  i  metoda  wytwarzania  zostałypodporządkowane osiągnięciu  wymaganych  właściwości  (podejścia  ze  względu  na  właściwościużytkowe).
Zaprawa  murarska  wg  przepisu  –  zaprawa  wykonana  wg  wcześniej  określonej  receptury,której  właściwości  wynikają  z  ustalonych  proporcji  składników  (podejścia  ze  względu  narecepturę).
Czas  korekty  świeżo  zarobionej  zaprawy  –  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50%przylegającej  płaszczyzny  sześcianu,  umieszczonego  na  warstwie  zaprawy  rozprowadzonej  naokreślonym  podłożu  stanowiącym  element  murowy  i  następnie  uniesionego,  jest  pokrytaprzylegającą zaprawą.
Spoina  wsporna  –  pozioma  warstwa  zaprawy  pomiędzy  dwiema  płaszczyznami  elementówmurowych.
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, zktórych każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadproże  zespolone  –  nadproże  zawierające  część  prefabrykowaną  oraz  uzupełniającą,wykonywaną na miejscu wbudowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

31



dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót murowych
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawyprawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym,wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– wymagań cieplnych,
– wymagań akustycznych,
– trwałości konstrukcji itp.

Konstrukcje  murowe  powinny  być  zaprojektowane  tak,  by  przez  cały  przewidywany  okresużytkowania  w  określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwejkonserwacji  odpowiadały  założonemu  przeznaczeniu.  Przy  określaniu  trwałości  konstrukcji  idoborze materiałów należy uwzględnić  warunki  środowiskowe,  na działanie których konstrukcjabędzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jegozabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 

32



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
– elementy murowe,
– zaprawy murarskie,
– wyroby dodatkowe,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinnyodpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatachtechnicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:
 Surowiec  użyty  do  ich  produkcji  oraz  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonywaniakonstrukcji murowych:

– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,
– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,
– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,
– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5,
– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6.

 Surowiec  użyty  do  ich  produkcji  oraz  projektowanie  i  wykonywanie  konstrukcjimurowych według indywidualnych zasad:
– z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi,
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
– stosowane  sporadycznie  lub  na  skalę  doświadczalną  elementy  z  gliny  niewypalonej,  ztworzyw sztucznych,
produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych.

 Wielkość elementów:
– drobnowymiarowe  o  wadze  kilku  kilogramów  (cegły  pełne  i  drążone,  bloczki  pełne)układane przy murowaniu jedną ręką,
– średniowymiarowe  o  wadze  kilkunastu  lub  dwudziestu  kilku  kilogramów  (pustaki  i  blokipełne) układane oburącz przy murowaniu.

Elementy  wielkowymiarowe,  np.  nadproża  lub  prefabrykowane  bloki  ścienne,  które  sąukładane  przez  kilku  murarzy  lub  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego,  nie  są  zaliczane  dogrupy elementów murowych.
 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

– elementy do murowania na zwykłe spoiny,
– elementy do murowania na cienkie spoiny.

 Zawartość otworów w elementach murowych:
– elementy grupy 1,
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– elementy grupy 2,
– elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podanew tablicy 1 w normie PN-B-03002.
 Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji):

– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają oneokreśloną  wytrzymałość  na  ściskanie,  a  wyniki  kontroli  jakości  przeprowadzanej  wzakładzie  potwierdzają,  że  prawdopodobieństwo  wystąpienia  średniej  wytrzymałości  naściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%,
– elementy  kategorii  II,  do  której  zalicza  się  wyroby,  których  producent  deklaruje  ich

wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
 Kształt elementów murowych:

– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne,
– z  piórem  i  wpustem,  przeznaczone  do  murowania  ściany  bez  wypełniania  zaprawąpionowych spoin poprzecznych,
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

 Rolę pełnioną w konstrukcji murowej:
– podstawowe  o  kształcie  prostopadłościanu,  spełniające  rolę  głównego  elementukonstrukcyjnego,
– uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane wdokumentacji projektowej:
 Wymiary i odchyłki wymiarowe

Według  norm  producent  powinien  podawać  nominalne  wymiary  długości,  szerokości  iwysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną),
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).

 Kształt i budowa
Producent  elementów  murowych  powinien  podać  ich  cechy  zewnętrzne  w  zakresiepotrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności dostosowania  oraz  ewentualnego  wykorzystania  przez  projektanta  przy  wykonywaniu  obliczeństatystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

 Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jestpodanie  przez  producenta  maksymalnych  dopuszczalnych  odchyleń  płaskości  powierzchnikładzenia (wspornych).

 Gęstość
Gęstość  brutto  i  netto  oznaczana  w  stanie  suchym  powinna  być  deklarowana  wtedy,  kiedytakie dane są potrzebne  do oceny izolacyjności  akustycznej,  nośności,  odporności  ogniowejlub izolacyjności cieplnej ścian.

 Wytrzymałość na ściskanie
Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawać  średnią  wytrzymałość  na  ściskanieelementów  murowych.  Producent  może  również  deklarować  wytrzymałość  znormalizowaną.Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych.

 Trwałość (mrozoodporność)
Dobór  grup  elementów murowych  w  projekcie  powinien  uwzględniać  przewidywane  warunkiśrodowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

34



Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na:
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie,
– działanie siarczanów i chlorków.
Dobór  elementów  murowych  w  różnych  warunkach  środowiskowych,  zalecany  w  normiePN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość (grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa środowiska
1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32)

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3)

Z betonu zwykłego i
kruszywowego lekkiego 1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22)

Z autoklawizowanego
betonu komórkowego 1 12) –3) –3) –3)

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2) Elementy  licowe  –  odpowiednio  do  deklaracji  producenta  dotyczącej  przydatności
elementu  w  określonych  warunkach  środowiskowych  lub  elementy  zwykłe  –  przy  należytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3) Nie stosuje się.

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkimmrozoodporność,  więc  kategorie  odporności  elementów  murowych  na  cykle  zamrażania  irozmrażania  powinny  być  skorelowane  z  przewidywanym  sposobem  ich  zastosowania.Rozróżnia się następujące kategorie:
– kategoria  F0,  warunki  obojętne  (ściany  wewnętrzne,  wewnętrzne  warstwy  ścianszczelinowych),
– kategoria  F1,  warunki  umiarkowane  (zewnętrzne  elementy  budynku  narażone  nazamrażanie i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem),
– kategoria  F2,  warunki  surowe  (nieotynkowane  przyziemie,  nieotynkowane  parapety,nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne).

 Właściwości cieplne
W  przypadku  elementów  przeznaczonych  do  stosowania  w  konstrukcjach  podlegającychwymaganiom  izolacyjności  cieplnej,  producent  powinien  podać  informacje  o  właściwościachcieplnych.  Informacje  te  mogą  być  oparte  na  wartościach  tabelarycznych,  obliczeniach  lubbadaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

 Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku
W  przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzanajest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna.

 Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych nasilne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie.
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 Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody
Jeżeli  jest  to  niezbędne,  ze  względu  na  sposób  stosowania  elementów,  należy  sprawdzaćpoczątkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund.

 Reakcja na ogień
Jeżeli  przewidywane  zastosowanie  wyrobu  tego  wymaga,  producent  powinien  deklarowaćklasę  reakcji  na  ogień  elementu  murowego.  Jeżeli  element  zawiera  mniej  niż  1%  masy(objętości)  materiałów  organicznych,  deklarować  można  klasę  A1  bez  koniecznościprzeprowadzania badań ogniowych.

 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania,bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych.

 Rozszerzalność pod wpływem wilgoci
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływemwilgoci elementów murowych.

 Przepuszczalność pary wodnej
W przypadku elementów licowych,  należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzjipary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstościmateriału.

 Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny)
W  przypadku  elementów  murowych  i  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  welementach  konstrukcyjnych,  powinna  być  deklarowana  charakterystyczna  początkowawytrzymałość  spoiny  na  ścinanie.  Deklaracja  może  być  oparta  na  wartościachstabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających zbadań.

 Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych.Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na:
 Właściwości i/lub zastosowanie:
–  ogólnego przeznaczenia (G),–  lekka (L),–  do cienkich spoin (T).
 Koncepcję projektowania zaprawy:
– zaprawa wg projektu,
– zaprawa wg przepisu.
 Sposób produkcji:
–  zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normyPN-EN 998-2,–  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104.
 Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy(symbol rodzaju):
– zaprawa cementowa („c”),
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”),
– zaprawa wapienna („w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”).
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 Proporcję  składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia,wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

– odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
– odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
– odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
– odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
– odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
– odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
– odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
– odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

 Wytrzymałości  na  ściskanie  zapraw  ogólnego  przeznaczenia,  wytwarzanych  na  placubudowy:
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2,
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2,
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2,
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2,
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2,
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2,
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2,
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2,
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna byćdeklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanieoznaczoną  literą  „M”  i  następującą  po  niej  liczbą  klasy,  co  oznacza,  że  wytrzymałość  naściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane  zgodnie  z  normą  PN-B-10104  odmiany  i  klasy  zapraw  wytwarzanych  na  placubudowy w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbolrodzaju Symbolodmiany Klasa

Ściany fundamentowei ściany zewnętrzneponiżej poziomuterenu

konstrukcyjne
C A, B, C od  M 10  do  M 15;  Md

CW D, E M 10; M 15
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CW D, E M 10; M 15

Ściany zewnętrznepowyżej poziomuterenu

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20
CW D, E, F od M 5 do M 15

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW E, F M 5; M 10

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
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CW D,  E,  F,G od M 2,5 do M 15

W H M 1

niekonstrukcyjne
C C M 10

CW D,  E,  F,G od M 2,5 do M 5

W H, I, J od M 0,25 do M 1

Dobór  zapraw  z  uwagi  na  warunki  środowiskowe  eksploatacji  konstrukcji  murowej  zuwzględnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002w tablicy 3.
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość

Klasazaprawy
Klasa środowiska

1 2 3 4 5
1,0 + – – – –
3,0 + + – – –

≥ 5,0 + + + +1) +1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nieniższej  niż  5  N/mm2,  a  w  przypadku  murów  zbrojonych  w  środowisku  wilgotnym  –  owytrzymałości  nie  niższej  niż  8  N/mm2.  Do  murów  zbrojonych  należy  stosować  zaprawy  niepowodujące korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia zestanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarównodla  suchych  mieszanek  jak  i  dla  zapraw  świeżych  oraz  stwardziałych.  Właściwości  mieszaneksuchych  określane  są  w  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  w  zakładzie  (kontrola  bieżącaprocesu  produkcji).  Właściwości  zaprawy  świeżej  istotne  są  dla  murarza  i  przebiegu  robótmurarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej.

Właściwości  zapraw  murarskich  deklarowane  przez  ich  producentów  i  przewidywane  wdokumentacji projektowej
A. Właściwości suchych mieszanek:
 Proporcje składników suchej mieszanki

Wszystkie  proporcje  i  składniki  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym,  przepisomszczegółowym, normom oraz wytycznym producenta.
 Uziarnienie wypełniaczy

Podawanie  maksymalnego  rozmiaru  kruszywa  wymagane  jest  jedynie  w  przypadku  zaprawprzeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
 Gęstość nasypowa mieszanki suchej

Podawanie  gęstości  nasypowej  jest  konieczne  w  przypadku  projektowania  zapraw  wedługprzepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo).
 Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy  nie  określają  minimalnego  okresu  przydatności  mieszanki  suchej  zaprawy  dostosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.
 Proporcje mieszania mieszanki z wodą
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W  przypadku  zapraw  gotowych  proporcje  mieszania  mieszanki  suchej  z  wodą  określaproducent.  W  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy  proporcje  określa  się  napodstawie badań konsystencji świeżego zarobu.
B. Właściwości świeżej zaprawy:
 Konsystencja i plastyczność (rozpływ)

Konsystencję  świeżej  zaprawy  określa  się  za  pomocą  stolika  rozpływu  wg  normy  PN-EN1015-3.  Jedynie  w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy,  PN-B-10104tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencjizaprawy,  polegającej  na  określeniu  głębokości  zanurzania  stożka pomiarowego w zaprawie,zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja  (w  cm)  świeżej  zaprawy,  w  zależności  od  rodzaju  elementów  murowych,określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić:
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6%  – 5÷7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm,
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm.

 Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
Badania gęstości zaprawy świeżej  nie jest  obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatnedo  alternatywnego  określania  zawartości  powietrza  w  zaprawie  świeżej.  Wedługdotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawazgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm.

 Czas zachowania właściwości roboczych
Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  produkowanych  fabrycznie  powinien  byćdeklarowany  przez  producenta.  Wyniki  badań  przeprowadzanych  według  PN-EN  1015-9powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana.
Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  wykonywanych  na  miejscu  budowy,określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż:
1) dla zapraw cementowych – 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,
3) dla zapraw wapiennych – 8 h.

 Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy
Czas  korekty  powinien  być  deklarowany  w  przypadku  zapraw  do  murowania  na  cienkiespoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut.

 Zawartość powietrza
Badanie  zawartości  powietrza  jest  wymagane  w  odniesieniu  do  zapraw  produkowanychfabrycznie,  jedynie  w  przypadku  zapraw  tynkarskich.  Jeżeli  jednak  jest  to  konieczne  zewzględu  na  zastosowanie  zaprawy  murarskiej  wg  przepisu,  wprowadzanej  do  obrotu,  tozakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN1015-7.

Co do  zapraw z  kruszywami  porowatymi  dopuszczana  jest  również  możliwość  określaniazawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie zPN-EN 1015-6.
Zawartość  powietrza  dla  zapraw  bez  dodatków  napowietrzających,  wykonywanych  namiejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż:
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1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

 Zawartość chlorków
Norma  PN-EN  998-2  zaleca,  aby  zawartość  chlorków  nie  przekraczała  0,1%  suchej  masyzaprawy.  W  przypadku  zapraw  stosowanych  w  konstrukcjach  zbrojonych  konieczne  jestsprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Właściwości stwardniałej zaprawy
 Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej

Oznaczanie  gęstości  zaprawy  w  stanie  suchym  jest  istotne  przede  wszystkim  z  uwagi  nakonieczność  określenia,  czy  dana  zaprawa  należy  do  grupy  zapraw  zwykłych  czy  do  grupyzapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3.Gęstość  zapraw  zwykłych  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  określana  według  PN-EN1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać:
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3.

 Wytrzymałość na ściskanie i zginanie
Producent  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  powinien  deklarować  ichwytrzymałość  na  ściskanie  lub  odpowiednią  klasę  wytrzymałości.  Norma  PN-EN  998-2definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 

Wytrzymałość  na  ściskanie  zaprawy  produkowanej  fabrycznie,  badana  zgodnie  z  normąPN-EN 1015-11,  nie  powinna  być  mniejsza  od  deklarowanej  wytrzymałości  na  ściskanie  lubdeklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie.
Normy  nie  wymagają  deklarowania  wytrzymałości  na  zginanie  zapraw  produkowanychfabrycznie.
Wytrzymałość  na  ściskanie  zaprawy wytwarzanej  na  miejscu  budowy,  badanej  zgodnie  zwymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymałość  na  ściskanie  w  zależności  od  rodzaju,  odmiany  i  klasy
zaprawy

Rodzajzaprawy Symbolodmiany
Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie

N/mm2
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa
A 20
B 15
C 10

Cementowo-wapienna

D 15
E 10
F 5
G 0,25

Wapienna
H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych  na miejscu budowy,  badanawedług PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i  klasy zaprawy, nie powinna byćmniejsza niż podana w tablicy 5.
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Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzajzaprawy Symbolodmiany

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasyzaprawy
N/mm2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa
A 5,0
B 4,5
C 3,4

Cementowo-wapienna

D 3,5
E 2,5
F 1,6
G 0,8

Wapienna
H 0,45
I 0,4
J 0,25

 Absorpcja wody (nasiąkliwość)
Absorpcja  wody  (nasiąkliwość)  w  zależności  od  rodzaju  zaprawy  wytwarzanej  na  miejscubudowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż:
a) zaprawa cementowa – 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%,
– klasy M 10 i M 15 – 12%,

a) zaprawa wapienna – 15%.
W  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  fabrycznie,  przeznaczonych  do  stosowania  welementach  zewnętrznych  budynku  i  narażonych  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunkówatmosferycznych  producent  deklaruje  i  bada  absorpcję  spowodowaną  kapilarnympodciąganiem  wody.  Wyniki  badań  przeprowadzonych  zgodnie  z  PN-EN  1015-18  powinnywykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej.

 Mrozoodporność (trwałość)
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny byćodporne  na  zamrażanie  –  odmrażanie.  Odporność  na  zamrażanie  –  odmrażanie(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniuwymaganych  cykli  zamrażania  –  odmrażania  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie,  badanejwedług PN-EN 1015-11, jest nie większy niż:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W  przypadku  zapraw  wapiennych  badania  się  nie  przeprowadza,  przyjmuje  się,  że  nie  sąodporne na zamrażanie – odmrażanie.

 Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne)
Konieczne  jest  przeprowadzenie  badań  promieniotwórczości  naturalnej  materiałówbudowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z InstrukcjąITB nr 234/95.
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 Wytrzymałość spoiny
Wytrzymałość  spoiny,  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w  elementachkonstrukcyjnych  budynku,  określa  się  jako  początkową  wytrzymałość  charakterystyczną  naścinanie spoiny.
Początkowa  wytrzymałość  charakterystyczna  na  ścinanie  spoiny  zapraw  klasy  M  1  do  M  dwytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie:
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3,
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących:

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu  do  zapraw  wykonywanych  fabrycznie  producent  powinien  deklarowaćcharakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny.
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurązapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych wzałączniku C do normy PN-EN 998-2.

 Reakcja na ogień
Producent  powinien  podać  klasę  reakcji  na  ogień  zaprawy.  Klasyfikację  reakcji  na  ogieńzapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco:
1) zaprawy zawierające frakcję  jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych,  liczonąmasowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie),zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania,
2) zaprawy zawierające frakcję  jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych,  liczonąmasowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie),zalicza  się  (deklaruje)  do  odpowiedniej  klasy  reakcji  na  ogień  na  podstawieprzeprowadzonych badań.

 Przepuszczalność pary wodnej
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych dostosowania  w  elementach  zewnętrznych  budynku,  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,przyjmuje  się  według  wartości  tabelarycznych  z  PN-EN  1745,  uzależnionych  od  gęstościzaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy
Gęstość zaprawy 

kg/m3

Współczynnik dyfuzji pary wodnej
do wnętrza materiału z materiału nazewnątrz

1500
1600
1800
2000

5
15
15
15

20
35
35
35

W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje,  wzależności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartościtabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
 Współczynnik przewodzenia ciepła

Przy  produkcji  zapraw  murarskich  na  placu  budowy  współczynnik  przewodzenia  ciepłaprzyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych wtablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.
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W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklarujewspółczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zaprawlekkich,  na  podstawie  badań  przeprowadzanych  zgodnie  z  procedurą  zapisaną  w  pkt.  4.2normy  PN-EN  1745  lub  na  podstawie  wartości  tabelarycznych  uzależnionych  od  gęstościzapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
2.2.2. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane  wyroby  dodatkowe  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  powinny  spełniaćwymagania  norm  PN-EN  845.  Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-1  powinnyodpowiadać:
– kotwy,
– listwy kotwiące,
– wieszaki i wsporniki,
stosowane  do  wzajemnego  łączenia  ze  sobą  murów  oraz  łączenia  muru  z  innymi  częściamikonstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 
Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  spełniać  jednolite,  pojedyncze  orazzespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:
– stalowe,
– betonowe,
– murowane.
Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-3  powinno  odpowiadać  zbrojenie  do  spoinwspornych murów, obejmujące siatki stalowe:
– spajane,
– wiązane,
– ciągnione.
Stal  zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach  murowych  powinna spełniać  wymaganiapodane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materiały
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
– piasek  i  inne  kruszywa  mineralne,  których  właściwości  odpowiadają  wymaganiom  normyPN-EN 13139,
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  spełniać  wymaganiaodpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następującewarunki:
– są  zgodne z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  ispecyfikacji technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona  wetykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznaknaruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowaoraz symbol handlowy wyrobu),

43



– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lubjednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lubfirmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończeniarobót  murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  dostosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  wyrobów  i  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennikabudowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądźaprobat technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  murowych  powinny  być  wygrodzone,wyrównane  i  utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  orazoczyszczone z zanieczyszczeń.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornychlub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadamiatmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów,odmian,  klas  i  gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporządkowany,zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:

a) w jednostkach ładunkowych,
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.

Sposób  układania  jednostek  ładunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  być  zgodny  zwymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętychopakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  workipowinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  niewiększej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) docementu.
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  wwarunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymiasortymentami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnieprzygotowanych zasiekach).
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należyprzechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaćwody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniejprzetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łatę murarską,
– łatę ważoną,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– łatę kierunkową,
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura orazdo wyznaczania kierunku,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
– kastrę na zaprawę,
– szafel do zaprawy,
– szkopek do wody,
– palety na elementy murowe,
– wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych:
– młotek murarski,
– kirkę,
– oskard murarski,
– przecinak murarski,
– puckę murarską,
– drąg murarski,
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
– kielnię murarską,
– czerpak,
– łopatę do zaprawy,
– rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby  i  materiały  do  robót  murowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należyprowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lubchwytakowy.
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręczniezaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze,chwytaki, wciągniki, wózki.
Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lubprzechowywanych  luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowychdotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport  materiałów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  też  nie  wymaga  specjalnychurządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiaływ  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilościmateriałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunkuurządzeń mechanicznych.
Do  transportu  wyrobów  i  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniachpapierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów winnych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozami.  Wapno  gaszone  wpostaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczającychje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami inadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowesprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymispecyfikacjami technicznymi.
Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  sprawdzić,  zgodnie  z  pkt.  6.4.niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty  murowe należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  specyfikacjątechniczną i zasadami sztuki murarskiej.
O  ile  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  oraz  dokumentach  odniesieniawyrobów murowych nie podano inaczej, to:
 mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementówmurowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
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 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
 spoiny  poprzeczne  i  podłużne  w  sąsiednich  warstwach  muru  powinny  być  usytuowanemijankowo,
 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawartow dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbąkonieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,

 konstrukcje  murowe o grubości  mniejszej  niż  1  cegła,  murowane na  zaprawy zwykłe,  mogąbyć  wykonywane  przy  temperaturze  powyżej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy  lekkie  i  klejowemogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,
 wykonywanie  konstrukcji  murowych  o  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  przytemperaturze  poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  itwardnienie  zaprawy,  przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiemdopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,
 w przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwymurów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynnikówatmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzajubudowy,
– racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałówbudowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałamidrogi transportowe),
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
– zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznieuzasadnionych),
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
– dostarczanie  materiałów  budowlanych  do  stanowiska  roboczego  w  sposób  wykluczającyprzestoje,
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie
Kategoria  A – roboty murarskie  wykonuje należycie  wyszkolony zespół  pod  nadzorem majstramurarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane nabudowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robótkontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria  B  –  warunki  określające  kategorię  A  nie  są  spełnione  a  nadzór  nad  jakością  robótmoże kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę.
Dokumentacja określa kategorię wykonywania robót murowych jako B.
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5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze:
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe),
– krzyżykowe (weneckie),
– polskie (wendyjskie lub gotyckie),
– holenderskie,
– wielorzędowe (amerykańskie).

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładamipodanymi w pkt.  3.1.2.  Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  częśćA,  zeszyt  3  „Konstrukcje  murowe”,  wydanie  ITB  –  rok  2006  a  także  w  normie  archiwalnejPN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,
– z  wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiedniąodległość  elementów  o  odpowiednim  kształcie  powierzchni  bocznych  i  zalaniu  zaprawąotworów utworzonych na styku wyrobów,
– na  pióro  i  wpust  polegające  na  dostosowaniu  do  siebie  elementów w taki  sposób,  by  piórajednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe:
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,
– murowanie na wycisk,
– murowanie na docisk.
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
– położenie  elementów  pierwszej  warstwy  należy  kontrolować  za  pomocą  poziomicy  lubniwelatora,
– pierwszą  warstwę  elementów  można  dodatkowo  przeszlifować,  szczególnie  w  przypadkubloczków z betonu komórkowego,
– w celu  umożliwienia  równomiernego  rozprowadzenia  zaprawy do cienkich spoin  (klejowej)  opożądanej  grubości  (1 do 3 mm) układa się ją specjalną,  dostosowaną do szerokości  muru,kielnią z ząbkowaną krawędzią,
– położenie elementów drugiej  i  kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).

5.7. Rodzaje murów z kamienia
Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróżnia się następujące typy murów:
 nieregularne

–  mury  dzikie  z  kamieni  narzutowych  o  nieregularnym  kształcie  oraz  z  kamieni  łamanychniesortowanych,
– mury półdzikie z kamieni sortowanych,
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– mury cyklopowe z kamienia  łamanego,  specjalnie  przycinanego w kształcie  nieforemnegowieloboku,
 półregularne

–  mury  warstwowe  z  kamieni  łupanych  warstwowo  o  dwóch  powierzchniach  wspornychpłaskich i jednocześnie równoległych,
– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o różnej wielkości,
– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości tak,by po ich ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu,

 regularne
– mury z ciosów czyli z dużych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym lubpolskim,
– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych.

5.8. Ogólne zasady murowania ścianek działowych
5.8.1.  Ścianki  działowe  o  grubości  ¼  cegły  należy  murować  na  zaprawie  cementowej  owytrzymałości  nie  niższej  niż  5  N/mm2.  Przy  rozpiętości  przekraczającej  5  m  lub  wysokościpowyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych nagłębokość nie mniejszą niż 70 mm.
Ścianka  powinna  być  połączona  ze  ścianami  konstrukcyjnymi  za  pomocą  strzępi  zazębionychkrytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowesą oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek zelementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych.

5.9. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych
5.9.1. Warstwa wewnętrzna jest  ścianą konstrukcyjną,  więc stosuje się  do niej  wymagania jakdla ścian konstrukcyjnych.
5.9.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacjiprojektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocąkotew.
5.9.3. Kotwy  powinny  być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  ocynkowanej,  galwanizowanej  lubmającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie. 

Dopuszcza się  ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku  warstwy zewnętrznejosłonowej.
5.9.4. Liczba  kotew  nie  powinna  być  mniejsza  niż  4  szt./1  m2  ściany.  Wzdłuż  wszystkichkrawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłużkrawędzi  przy poziomej  przerwie dylatacyjnej)  należy ułożyć dodatkowe kotwie  w liczbienie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany.
5.9.5. Spoiny warstwy zewnętrznej  licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnionezaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany.
5.9.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większaniż:
– 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej,
– 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej.
5.9.7. Warstwa  zewnętrzna  osłonowa  powinna  umożliwiać  odprowadzenie  wody,  któraprzeniknęła  przez  nią  do  muru.  W  tym  celu,  zgodnie  z  normą  PN-B-03002,  u  spoduwarstwy  zewnętrznej,  w  miejscu  podparcia,  zaleca  się  wykonać  fartuch  z  materiałuwodochronnego  na  podkładzie  z  zaprawy  cementowej,  a  w  warstwie  zewnętrznejpozostawić  otwory  zabezpieczone  siatką  lub  kratką,  którymi  woda  może  spływać  nazewnątrz.
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5.9.8. Wykonując  otwory  okienne  i  drzwiowe  należy  stosować  zasady  podane  w  „Warunkachtechnicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcjemurowe”, wydanie ITB – 2006 r.:
– obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,
– stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
– dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża,
– stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłużpionowych  krawędzi  ościeża  należy  przeprowadzić  pionową  izolację  przeciwwilgociową,oddzielającą  warstwy  murowe  od  siebie.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  równieżzainstalowana  powyżej  i  poniżej  otworu.  Pozioma  izolacja  położona  powyżej  okna  powinna„ześlizgiwać się” w dół – w kierunku zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzonaw  dodatkowe  otwory  odpowietrzająco-odwadniające,  przez  które  woda  ze  szczeliny  będziemogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany.

5.10. Ogólne zasady wykonywania nadproży
5.10.1. Nadproża  mogą  być  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane.  Nadprożaprefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
5.10.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m.Nadproże  wykonuje  się  na  sztywnym  deskowaniu,  na  którym  rozściela  się  zaprawęcementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byćzakotwione  w  murze  na  co  najmniej  400  mm.  Następnie  muruje  się  cztery  lub  pięć  warstwmuru  na  mocnej  zaprawie  cementowej.  Deskowanie  i  stemplowanie  można  rozebrać  poupływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-03340.
B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do2,5  m.  Nad  otworami  o  szerokości  poniżej  1,5  m  zaleca  się  wykonywanie  nadproża  owysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od1,5 m nadproże powinno  mieć  wysokość  1  cegły (cegły ułożone  na stojąco  lub dwie  płyty  zcegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej,w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.
5.10.3. Nadproża  murowe  zespolone  wykonywane  są  na  placu  budowy  z  gotowych  kształteknadprożowych,  zbrojonych  prętami  stalowymi  i  łączonych  (zespalanych)  betonem.Kształtki  nadprożowe  mogą  być  ceramiczne,  silikatowe,  betonowe  i  z  betonukomórkowego.
Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek.

Nadproża  powinny  być  opierane  na  zaprawie  i  wypoziomowane  zarówno  w  kierunkupodłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm.Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub zelementów  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  minimalna  długość  oparcia  końcanadproża  powinna  być  wyliczona  w  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  PN-EN  1996-1-1.  Wprzypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenieszczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.
5.10.4. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadprożawarstwy  wewnętrznej  muru  szczelinowego.  Nadproża  te  należy  wykonywać  zgodnie  zzasadami  obowiązującymi  dla  konstrukcji  żelbetowych,  a  więc  przestrzegać  wymaganiazawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych.
5.10.5. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonukomórkowego,  z  kamienia  naturalnego  lub  sztucznego  oraz  z  kombinacji  tych  wyrobówpowinny  spełniać  wymagania  PN-EN  845-2.  Można  je  montować  bez  koniecznościstemplowania.  Długość  oparcia  belek  powinny  być  takie  jak  dla  nadproży  murowych
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zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych
5.11.1. Podział przewodów kominowych
a) przewody  dymowe  odprowadzające  spaliny  z  węglowych  lub  opalanych  drewnem  trzonówkuchennych, pieców ogrzewczych i kominków,
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych,
c)  przewody  wentylacyjne  odprowadzające  zużyte  powietrze  z  pomieszczeń  ponad  dachbudynku.
5.11.2. Elementy kominowe
Do  wznoszenia  ścian  (murów)  z  przewodami  kominowymi  można  stosować  zwykłe  cegłyceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki)kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
5.11.3. Przekroje i wymiary kanałów
Kanały  mogą mieć  przekrój  kołowy albo kwadratowy.  Minimalny  przekrój  kanałów dymowych  zcegieł  wynosi  ½  x  ½  cegły,  tj.  140  x  140  mm.  Minimalna  średnica  przewodu  dymowegookrągłego  wynosi  150  mm.  W  przypadku  specjalnych  pustaków  wentylacyjnych  najmniejszywymiar przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny byćzgodne  z  dokumentacją  projektową.  Odchyłki  od  wymiarów  przewodów,  określonych  wdokumentacji  projektowej,  wynikające z niedokładności  ich wykonania nie powinny przekraczać+10 i -5 mm.
5.11.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych
W  celu  zapewnienia  maksymalnego  ciągu  przewody  powinny  być  prowadzone  w  ścianachogrzewanych  wewnętrznych,  np.  międzymieszkaniowych,  a  nie  w  nieogrzewanych  ścianachprzylegających  do  klatek  schodowych  lub  w  ścianach  zewnętrznych.  Przewody  wentylacyjne  idymowe  mogą  być  łączone  we  wspólne  bloki,  co  pomaga  w  ogrzewaniu  się  przewodówwentylacyjnych,  a  w  konsekwencji  poprawia  siłę  ciągu.  Przewody  spalinowe  powinny  byćoddzielone od kanałów wentylacyjnych i  dymowych szczelnymi ściankami grubości  minimum ½cegły.
5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodów
Przewody  należy  prowadzić  w  miarę  możności  pionowo,  bez  załamań.  Ewentualne  odchyleniaprzewodu  od  pionu  nie  powinny  przekraczać  30°.  Powierzchnie  wewnętrzne  przewodów  wmiejscach  załamań  należy  zabezpieczyć  przed  uderzeniem  kuli  kominiarskiej  ochraniaczamistalowymi.  Długość  przewodu  biegnącego  w  kierunku  odchylonym  od  pionu  nie  powinnaprzekraczać 2,0  m.  Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności  wykonania niepowinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszejspecyfikacji technicznej.
5.11.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych
Przewody  dymowe  należy  prowadzić  od  otworów  wycierowych  do  wylotów  komina  lub  nasadykominowej  wg  dokumentacji  projektowej.  Otwory  wycierowe  usytuowane  w  piwnicy  powinnyznajdować  się  na  poziomie  od  1,0÷1,2  m  od  podłogi  oraz  powinny  być  zamknięte  szczelniedrzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych.

Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,w  których  znajduje  się  wlot,  powinna  znajdować  się  na  wysokości  0,3  m  od  podłogi.  Otworywycierowe  powinny  być  łatwo  dostępne,  mieć  osadnik  na  sadze  i  być  zamknięte  szczelniedrzwiczkami.
Otwory  wycierowe  przewodów  prowadzonych  w  dwóch  rzędach,  usytuowane  z  jednej  stronymuru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:
– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie
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od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej odpoziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych,
– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:

a) łatwo  zapalnym,  wyloty  przewodów powinny  znajdować  się  na  wysokości  co  najmniej  o0,6 m wyżej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować conajmniej  o  0,30  m wyżej  od  powierzchni  dachu  oraz  w odległości  mierzonej  w kierunkupoziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy  usytuowaniu  komina  obok  elementu  budynku  stanowiącego  przeszkodę  (zasłonę),  dlaprawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół  od poziomu najwyższej  przeszkody(zasłony)  dla  kominów znajdujących  się  w  odległości  od  3  do  10  m  od  tej  przeszkody  przydachach stromych,
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych wodległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
c) co  najmniej  o  0,3  m  wyżej  od  górnej  krawędzi  przeszkody  (zasłony)  dla  kominówusytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.
5.11.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 
Przewody spalinowe  należy  prowadzić  od  otworów rewizyjnych  do  wylotów komina  lub  nasadykominowej wg dokumentacji  projektowej.  Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie0,4  m  poniżej  wlotu  do  przewodu.  Wyloty  przewodów  powinny  być  usytuowane  tak  jak  wprzewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
5.11.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny byćwykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych,pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.11.9. Łączenie przewodów kominowych
W  budynkach  niskich,  jeżeli  jest  to  możliwe,  należy  nie  łączyć  przewodów  kominowych  czyliprowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. 
W  budynkach  wysokich  przewody  kominowe  najwyższej  kondygnacji  nie  mogą  być  łączone  zinnymi przewodami. 
Ponadto  przy  łączeniu  przewodów  kominowych  w  budynkach  wysokich  należy  przestrzegaćnastępujących zasad:
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro,
– w  przypadku  przewodów  dymowych  jest  możliwe  łączenie  maksimum  trzech  piecówzlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co drugakondygnacja). 
Całkowicie  niedopuszczalne  jest  podłączanie  piecyków  dymowych  lub  spalinowych  do
przewodów wentylacyjnych.

52



5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi
Zapewnienie  maksymalnej  szczelności  przewodów  kominowych  wymaga,  zgodnie  zPN-89/B-10425  i  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad:
– kształt,  wymiary  zewnętrzne,  położenie  kanałów,  wlotów,  wylotów,  załamań,  trzonówkominowych,  obróbki  blacharskie,  zakończenia  górne  powinny  być  wykonane  zgodnie  zdokumentacją projektową,
– wmurowywać  należy  tylko  elementy  murowe  dopuszczone  do  stosowania  w  przewodachkominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,
– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15,
– jeżeli  dokumentacja  projektowa  tego  wymaga  należy  stosować  zaprawy  żaroodporne  lubkwasoodporne,
– elementy murowe należy układać na pełne spoiny,
– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane,
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśliwarunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów,
– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem wprostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne,
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym,
– w  przewodach  dymowych  i  spalinowych  ścianki  powinny  mieć  grubość  nie  mniejszą  niż  ½cegły,
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły,
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niż1 cegłę,
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziomeposzczególnych  przewodów  były  przesunięte  względem  siebie  o  ½  wysokości  pustaka;przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lubspecjalną zaprawą, jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,
– powszechną  zasadą  powinno  być  używanie  wewnętrznych  wkładek  kwasoodpornych  wprzewodach spalinowych,
– warstwy  cegieł  w  przewodach  odchylonych  od  kierunku  pionowego  powinny  być  ułożoneprostopadle do kierunku przewodu,
– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze(ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach,
– w  celu  zachowania  gładkości  przewodów  z  cegieł,  powinny  być  one  budowane  z  pomocąszablonu,
– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych.
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury,
– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych,
– do  wykonywania  kominów  ponad  dachem  należy  używać  cegieł  licowych,  chyba  że  wdokumentacji  projektowej  przewidziano  inne  wykonanie,  w  przypadku  wykorzystania  cegiełnielicowych konieczne jest otynkowanie komina,
– w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającąpoddasze przed wodą opadową,
– wierzch  komina  powinien  być  nakryty  czapą  żelbetową  z  okapnikiem,  odizolowaną  warstwąpapy,
– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.
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5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych
5.12.1. Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nieprzekracza 10 cm.
Przy  większym  wysięgu  gzymsów ich  rozwiązanie  konstrukcyjne  musi  wynikać  z  dokumentacjiprojektowej.
Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych.
5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakościowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  część A,  zeszyt  3„Konstrukcje  murowe”,  wydanie  ITB-2006  rok  roboty  murowe  powinny  spełniać  odpowiedniewymagania jakościowe, takie jak:
5.13.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
– w wysokości kondygnacji ±20 mm,
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
5.13.2. Grubość muru
Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej.Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1elementu murowego,
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
5.13.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
 szerokość + 6 mm, – 3 mm,
 wysokość + 15 mm, – 10 mm.
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

 szerokość + 10 mm, – 5 mm,
 wysokość + 15 mm, – 10 mm.

5.13.4. Grubość spoin
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2  lub mniejszym, dopuszczalne odchyłkigrubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mmniż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być conajmniej  o 5 mm większa niż grubość zbrojenia.  W  murach nie przeznaczonych do tynkowanialub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru.
W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoinypoziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przyktórych  jest  umieszczone  zbrojenie  zewnętrzne,  na  głębokość  nie  mniejszą  niż  10  mm  i  niewiększą niż 20 mm.
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5.13.5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),
– ± 20 mm dla całego pręta.
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubościotulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.13.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3
Zwichrowania iskrzywienia powierzchni nie więcej niż 3 mm/m iogółem nie więcej niż 10mm na całej powierzchniściany pomieszczenia

nie więcej niż 6 mm/m iogółem nie więcej niż 20mm na całej powierzchniściany pomieszczenia
Odchylenie krawędzi odlinii prostej nie więcej niż 2 mm/m inie więcej niż jedno nadługości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m inie więcej niż dwa nadługości 2 m 
Odchylenie powierzchnii krawędzi muru odkierunku pionowego

nie więcej niż 3 mm/m iogólnie nie więcej niż 6mm na wysokościkondygnacji oraz 20 mmna całej wysokościbudynku

nie więcej niż 6 mm/m iogólnie nie więcej niż 10mm na wysokościkondygnacji oraz 30 mmna całej wysokościbudynku
Odchylenie od kierunkupoziomego górnychpowierzchni każdejwarstwy cegieł

nie więcej niż 1 mm/m iogółem nie więcej niż 15mm na całej długościbudynku

nie więcej niż 2 mm/m iogółem nie więcej niż 30mm na całej długościbudynku
Odchylenie od kierunkupoziomego górnejpowierzchni ostatniejwarstwy pod stropem

nie więcej niż 1 mm/m iogółem nie więcej niż 10mm na całej długościbudynku

nie więcej niż 2 mm/m iogółem nie więcej niż 20mm na całej długościbudynku
Odchylenieprzecinających siępłaszczyzn od kątaprzewidzianego wprojekcie 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych
Przed  przystąpieniem do  robót  murowych  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  orazprzeprowadzić  badania  wyrobów  i  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywaniarobót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednichszczegółowych specyfikacji technicznych.
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Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt.  6.4.niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeliściany  fundamentowe  są  żelbetowe,  to  sprawdzenia  należy  dokonać  zgodnie  z  odpowiedniąszczegółową specyfikacją techniczną.
6.2.2. Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów użytych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametrytechniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszejspecyfikacji technicznej.
Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającegoprzez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  murowych  zdokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych częścimuru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadtopo  wykonaniu  stanu  surowego  budynku  i  stanu  wykończeniowego,  ale  przed  podłączeniemurządzeń  gazowych,  trzonów  kuchennych,  pieców,  kominków  należy  sprawdzić  przewodykominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych  części  muru ulegających  zakryciu  powinno w szczególnościdotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczbyużytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.3. Kontrola  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie  powinna  obejmować  badaniawskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
a) sprawdzenie  drożności  przewodów  należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskiej  kuliumocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu wewlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia  przewodów przeprowadza się równocześnie zesprawdzeniem  drożności  oraz  przez  porównanie  prowadzenia  przewodów  z  dokumentacjąprojektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,
c) sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  się  przez  obserwację  i  pomiarzewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lubbloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową,
d) sprawdzenie  wielkości  przekroju  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  taśmystalowej  przez  pomierzenie  przewodu  w  otworach  kontrolnych  z  dokładnością  do  5  mm  iporównanie z dokumentacją projektową,
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych dosąsiednich otworów kontrolnych i  pomierzenie  ich  odległości  taśmą stalową z  dokładnością
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do 5 mm,
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwacjęlica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza sięzgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
h) sprawdzenie  wypełnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów  przeprowadza  sięwzrokowo  przez  obserwację  lica  muru  i  powierzchni  wewnętrznej  przewodów  przez  otworykontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej.
6.3.5. Badania  przewodów  kominowych  po  wykonaniu  stanu  wykończeniowego,  przedpodłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:

a) sprawdzenie  szczelności  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  łuczywa  lubświecy dymnej  przez wsunięcie  do  wlotu  sprawdzanego przewodu,  a  po  ukazaniu  siędymu  w  wylocie  –  przez  zamknięcie  wylotu  i  obserwację  sąsiednich  wylotów  orazwlotów w innych pomieszczeniach.  W  przypadku stwierdzenia wydobywania się  dymuw  obserwowanym  wylocie  lub  wlocie  należy  w  przewód  ten  wpuścić  obciążony  nakońcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i wmiejscu  wskazanym  przez  okopcony  odcinek  sznura  przeprowadzić  uszczelnienieprzewodu,
b) sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i  rewizyjnych  przeprowadza sięprzez  dokładne  ich  obejrzenie,  próbę  zamknięcia  i  otwarcia  drzwiczek  oraz  próbęobruszania ich ręką,
c) sprawdzenie  wlotów  do  przewodów  przeprowadza  się  przez  dokładne  ichobejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacją,
d) sprawdzenie  wylotów  przewodów  przeprowadza  się  analogicznie  jak  sprawdzeniewlotów,
e) sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  przed  podłączeniem  urządzeń  przeprowadza  sięza pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotuprzewodu  i  stwierdzenie  wyraźnego  odchylenia  się  płomienia  w  kierunku  wlotu.Sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  po  podłączeniu  urządzeń  przeprowadza  się  przezpróbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego,
f) pozostałe  badania  –  w  miarę  potrzeby  wykonanie  badań  podanych  w  pkt.  6.3.4.niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki  przeprowadzonych  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  wpkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takżeprotokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkiewymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymizmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,
– jakości wykonania robót murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru  robót  należy wykorzystać  wyniki  badań dokonanych przedprzystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczącewykonanych robót.
Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunkówtechnicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”,wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
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a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przezporównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąoraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnościdokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar  długości  iwysokości  konstrukcji  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  mm;  pomiar  grubościmurów  i  ościeży  wykonuje  się  z  dokładnością  do  1  mm;  za  wynik  należy  przyjmowaćśrednią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach –należy  przeprowadzać  przez  oględziny  w  trakcie  robót  na  zgodność  z  wymaganiamipodanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  –  należy  przeprowadzać  przezoględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnościądo 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadkumurów  nielicowych  –  gdy  na  podstawie  oględzin  uznano,  że  grubość  spoiny  może  byćprzekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnejgrubości  elementu  murowego  od  ilorazu  wysokości  zmierzonego  odcinka  muru  (owysokości co najmniej 1 m) i  liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomejnależy  określać  identycznie,  mierząc  poziomy  odcinek  muru;  w  przypadku  rażącychróżnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie  zbrojenia  w  czasie  odbioru  końcowego  –  należy  przeprowadzaćpośrednio  na  podstawie  protokołów  odbioru  robót  spisywanych  w  trakcie  wykonywaniarobót  (pkt  6.3.  niniejszej  specyfikacji)  i  zapisów w dzienniku  budowy;  protokoły  i  zapisypowinny dotyczyć:

– sprawdzenia  średnic  zbrojenia,  które  powinno  być  wykonane  suwmiarką  zdokładnością do 0,5 mm,
– sprawdzenia  długości  zbrojenia  (całkowitej  i  poszczególnych  odcinków),  którepowinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,
– sprawdzenia  rozstawienia  i  właściwego  powiązania  prętów  oraz  grubości  ichotulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,

e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości
krawędzi muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych dosiebie  kierunkach,  w dowolnym miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do  krawędzi  muru,  łatykontrolnej  długości  2  m,  a  następnie  przez  pomiar  z  dokładnością  do  1  mm  wielkościprześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,

f) sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  –  należy  przeprowadzać  zdokładnością  do  1  mm;  badanie  można  wykonać  pionem  murarskim  i  przymiarem  zpodziałką milimetrową,
g) sprawdzenie  poziomości  warstw  murowych  –  należy  przeprowadzać  przyrządamistosowanymi  do  takich  pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lubpoziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich

murów  – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit)przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit)mierzy  się  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta;  badanie  możnaprzeprowadzać  stalowym  kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i  przymiarem  zpodziałką milimetrową,  zmierzony prześwit  nie  powinien przekraczać  wartości  podanychw tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,

przerw dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar nazgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcierobót  przez  oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.
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niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie  przewodów  kominowych  –  poprzez  sprawdzenie  wlotów  i  wylotówprzewodów  i  prawidłowości  ciągu  po  podłączeniu  urządzeń  gazowych,  trzonówkuchennych,  pieców ogrzewczych oraz kominków,  a  także  w miarę  potrzeby wykonaniepozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszejspecyfikacji  technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przezprzedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1. Ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg  wymiarów  podanych  wdokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8.
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł
Grubości ścian wcegłach ¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4

Grubości ścian wcm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości
Jako  wysokość  fundamentu  należy  przyjmować  wysokość  od  spodu  fundamentu  do  poziomupierwszej izolacji ściany.
7.2.4. Ściany oblicza się:
 w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.6. Wysokości  ścian  murowanych  na  fundamentach  należy  przyjmować  od  wierzchufundamentu  do  wierzchu  pierwszego  stropu  (nad  podziemiem  lub  przyziemiem),  a  dlaścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu.
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należyustalać na podstawie dokumentacji projektowej.
Wysokość  ścianki  działowej  należy  przyjmować  jako  wysokość  od  wierzchu  fundamentu  lubstropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi.
7.2.8. Od powierzchni należy odejmować:
– powierzchnie  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (z  wyjątkiem  prefabrykowanychnadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętośćprzekracza 0,01 m3,
– powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków iewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,
– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,
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Z powierzchni ścian nie potrąca się:
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych,
– części konstrukcji stalowych i drewnianych,
– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.

Przy  potrącaniu  otworów  i  wnęk  z  powierzchni  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  muruuwzględnia się wymiary:
– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru,
– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: wświetle ościeżnic,
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych.

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wedługprojektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.
7.2.9. Potrącane  otwory  w  ścianach  murowanych,  dla  których  ustala  się  odrębne  cenywykonania ościeży, oblicza się w sztukach.
7.2.10. Kominy  wolnostojące  oblicza  się  w  metrach  sześciennych  ich  objętości  wedługprojektowanych  wymiarów  zewnętrznych  komina.  Wysokość  komina  przyjmuje  się  odpoziomu,  od  którego  występuje  on  jako  wolno  stojący,  do  wierzchu  komina.  Wysokośćgłowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci.

Od  objętości  komina  nie  odlicza  się  objętości  przewodów.  Kanały  spalinowe,  wentylacyjne  idymowe z pustaków oblicza się w metrach długości  pojedynczego przewodu według wymiarówpodanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji obliczasię w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni.
7.2.11. Sklepienia  płaskie  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  ich  rzutu  napłaszczyznę poziomą.
Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie.Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów wświetle.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami  ulegającymi zakryciu  są  zbrojenia  i  wewnętrzneczęści murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór  zbrojenia  i  innych  elementów  ulegających  zakryciu  musi  być  dokonany  w  czasie  robótmurowych. 
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.,  a  wyniki   badańporównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  elementy  ulegającezakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacjątechniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające
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zakryciu  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzajemateriałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  Po wykonaniu ustalonego zakresu pracnależy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót  ulegającychzakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieliinwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowegorobót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przyodbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanychrobotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownikabudowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeliumowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ichzakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawieprzedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywaniarobót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytychmateriałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4 niniejszej  ST, porównać je zwymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznejoraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  murowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  adostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względemmerytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte.W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót   zwymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacjitechnicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,
− jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji  i  użytkownika oraz
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trwałości  elementów  murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbiorukońcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleńumownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest dousunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnegozgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  iwykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzyzamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  murowych  poużytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robótpoprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnejkonstrukcji  murowych,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny(końcowy)”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkiezauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych.
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9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  murowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresurobót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorówczęściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  podokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych

Podstawę rozliczania  robót  murowych stanowi  ustalona  w  umowie  kwota  ryczałtowa  za
określony zakres robót obejmujący konstrukcje murowe.
Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania następującychrobót murowych oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  dowykonania robót murowych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie  robót  wykonanych  przed  rozpoczęciem  wznoszenia  konstrukcji  murowych,przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,
– wymurowanie konstrukcji murowych,
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
– obmurowanie końców belek,
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
– zamurowanie otworów kontrolnych,
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
– zamurowanie otworów komunikacyjnych,
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  roboty  wykonane  przedrozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,
– usunięcie  gruzu  i  innych  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  wszczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

63



1. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnegoużytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
3. PN-EN 413-1:2005
Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
4. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
5. PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005
Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  3:  Elementy  murowe  z  betonukruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006
jw.
9. PN-EN 771-4:2004
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanegobetonu komórkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006
jw.
11. PN-EN 771-5:2005
Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  5:  Elementy  murowe  z  kamieniasztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006
jw.
13. PN-EN 771-6:2007
Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  6:  Elementy  murowe  z  kamienianaturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004
Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  1:  Kotwy,  listwy  kotwiące,  wieszaki  iwsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005
jw.
17. PN-EN 845-3:2004
Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  3:  Stalowe  zbrojenie  do  spoinwspornych.
18. PN-EN 998-1:2004
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006
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jw.
20. PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004
Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatnościwody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
22. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)
jw.
24. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolikarozpływu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)
jw.
27. PN-EN 1015-6:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)
jw.
29. PN-EN 1015-7:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.
30. PN-EN 1015-9:2001
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  9:  Określenie  czasu  zachowania  właściwościroboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)
jw.
32. PN-EN 1015-10:2001
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  10:  Określenie  gęstości  wysuszonej  stwardniałejzaprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)
jw.
34. PN-EN 1015-11:2001
Metody badań zapraw do murów – Część 11:  Określenie wytrzymałości na zginanie i  ściskaniestwardniałej zaprawy.
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)
jw.
36. PN-EN 1015-17:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych wzaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)
jw.
38. PN-EN 1015-18:2003
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Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  18:  Określenie  współczynnika  absorpcji  wodyspowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
39. PN-EN 1052-3:2003
Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)
jw.
41. PN-EN 1443:2005
Kominy – Wymagania ogólne.
42. PN-EN 1457-2003
Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań.
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004
jw.
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007
jw.
45. PN-EN 1745:2004
Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006
jw.
47. PN-EN 1806:2006(U)
Kominy  –  Gliniane  /  ceramiczne  kształtki  kanałów  spalinowych  do  kominów  jednościennych  –Wymagania i metody badań.
48. PN-EN 1857:2005
Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007
jw.
50. PN-EN 1858:2005
Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe.
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)
Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  1-1:  Reguły  ogólne  dla  zbrojonych  iniezbrojonych konstrukcji murowych.
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)
Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  1-2:  Reguły  ogólne  –  Projektowaniekonstrukcji na wypadek pożaru.
53. PN-EN 1996-2:2006(U)
Eurokad 6:  Projektowanie konstrukcji  murowych –  Część  2:  Uwarunkowania  projektowe,  dobórmateriałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54. PN-EN 1996-3:2006(U)
Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  3:  Uproszczone  metody  obliczanianiezbrojonych konstrukcji murowych.
55. PN-EN 13055-1:2003
Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
jw.
57. PN-EN 13063-1:2006(U)
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Kominy  –  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanałami  spalinowymi  –  Część  1:Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy.
58. PN-EN 13063-2:2005(U)
Kominy  –  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanałami  spalinowymi  –  Część  2:Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.
59. PN-EN 13069:2005(U)
Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i metody badań.
60. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy. 
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
62. PN-EN 13229:2002
Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005
jw.
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006
jw.
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007
jw.
66. PN-EN 13501-1:2007(U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  Elementów budynków – Część 1:  Klasyfikacja napodstawie badań reakcji na ogień.
67. PN-84/B-01080
Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa  –  Podział  i  zastosowanie  według  własnościfizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001
jw.
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001
jw.
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002
jw.
72. PN-88/B-03004
Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
73. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004
jw.
75. PN-B-03340:1999
Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004
jw.
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77. PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
78. PN-B-10104:2005
Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o  określonejskładzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
79. PN-89/B-10425
Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły  –  Wymagania  techniczne  ibadania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996
Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 
81. PN-B-11201:1996
Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne. 
82. PN-B-11203:1997
Materiały  kamienne  –  Elementy  kamienne,  płyty  do  okładzin  pionowych  zewnętrznych  iwewnętrznych. 
83. PN-B-11204:1996
Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne. 
84. PN-B-11206:1996
Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.
85. PN-B-11210:1996
Materiały kamienne – Kamień łamany. 
86. PN-B-12030:1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002
jw.
88. PN-B-12067:1999
Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe.
89. PN-B-19304:1997
Prefabrykaty  budowlane  z  nieautoklawizowanego  betonu  komórkowego  –  Elementydrobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06
Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 
91. PN-H-84023-6/A1:1996
jw.

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowegozakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczącebezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymizmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobówdeklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiembudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów ocenyzgodności,  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oceniezgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacjidotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunkówtechnicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystykisubstancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 zpóźn. zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowaniaopakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,poz. 1679 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  Wymagania  ogólne  KodCPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  A  –  Roboty  ziemne  ikonstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady– 1990 rok.
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CPV 45260000-7

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POKRYĆ I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I

INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

ST.01.04.00
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem: 
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną
- pokrycia dachowego z membrany 
- obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
do których wykonania zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

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

2.2. Folia 
Folia izolacyjna przeciwwodna 
Zastosowana folia izolacyjna powinna spełniać warunki norm i aprobat technicznych:
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu 

mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

2.3. Wełna mineralna 
Zastosowana wełna mineralna powinna spełniać warunki norm i aprobat technicznych.
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2.4. Membrana dachowa EPDM 

Membrana EPDM powinna spełniać wymagania norm i aprobat technicznych.

2.5. Akcesoria do pokryć z folii dachowych

– system łączników, listew dociskowych i kołków mocujących,
– system kształtek wykończeniowych (np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, obróbki wywiewek itp.),
– pianka poliuretanowa dwuskładnikowa, utwardzona

2.6. Obróbki blacharskie 
Blacha  
Produkt powinny odpowiadać wymaganiom  norm lub aprobat technicznych i certyfikatów 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać.

2.7. Rynny z blachy  
Rynny systemowe półokrągłe 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom  aprobat technicznych i certyfikatów

2.8. Rury spustowe z blachy 

Rury spustowe okrągłe
pozostałe elementy wg systemu wybranego producenta. 
Produkt  nie  powinien  się  odkształcać,  łamać  ani  pękać.  System  odprowadzania  wody  deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

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

4.2. Transport materiałów

Rolki folii opakowane w sposób zabezpieczający je przed odkształceniami i rozwijaniem oraz płyty osb 
opakowane  w  pakiety  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu.  Mogą  być  przewożone  w 
kontenerach  lub  na  paletach,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami.  W  czasie  transportu  należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić 
dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Folie   należy przechowywać w pomieszczeniach  krytych zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta.
Blacha tytanowo cynkowa powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu 
stałego  dostępu powietrza.  W  przypadku  składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót  pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego.
Na płycie żelbetowej ułożyć warstwy izolacji przeciwwilgociowei z foli PE i termicznej z wełny 
mineralnej, a następnie pokryć to warstwą membrany

5.3. Pokrycie z folii dachowej (membrany)

Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla wyrównania 
membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany należy ostrożnie rozwinąć 
wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 łącznikami. Łączniki o 
owalnych talerzykach dociskowych należy mocować ustawiając je równolegle dłuższą stroną do długości 
pasa lub jego brzegu. Właściwie zamocowany łącznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym 
wystawać ponad powierzchnię folii membrany. 
Następnie należy naciągnąć membranę do uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i pofałdowań i 
zamocować na drugim końcu rolki. Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować teleskopowe 
łączniki montażowe. Drugi brzeg membrany mocować należy analogicznie, naciągając membranę w 
poprzek ze stałym naprężeniem likwidującym pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy 
równolegle zachowując zakładkę o szerokości 130 mm przy montażu membran o szerokości 1 m i 140 
mm przy montażu membran o szerokości 2 m do pokrycia całej powierzchni dachu. Dla właściwego 
naprężenia membrany należy najpierw mocować jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi 
brzeg. Gęstość mocowań membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania wiatru na połaci 
dachowej i powinna zostać określona przed przystąpieniem do robót pokrywczych, jednak dla membran o 
szerokości 1 m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran o szerokości 2 m nie 
większa niż 0,6 m. W żadnym przypadku łączniki nie powinny być umieszczane bliżej niż 30 mm od 
brzegów membrany.

budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również 
przykrycie odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:
– przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
– przekroczenia punktu rosy,
– składowania na wilgotnym podłożu,
– transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
– zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.
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5.4. Wykonanie robót blacharskich
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  blacharskich  należy  zakończyć  wszystkie  roboty  stanu 
surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości 
pochylenia.  W  pokryciach blaszanych obróbki  blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki 
leżące podwójne lub zgodnie z wymogami montażu zalecanego przez producenta gotowych elementów 
obróbek.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. 

5.5. Montaż rynien 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%.
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie połaci.
Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  norm 
przedmiotowych  i  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  ITB  część  C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
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Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze”  i  umożliwiać  ocenę  wszystkich  wymagań  a  w 
szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania .
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w 
aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Zasady obmiarowania robót zgodne z pkt. 4 Warunków szczegółowych - Zasady przedmiarowania
Rozdziału 05, Pokrycia dachowe, katalogu KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.
Jednostką obmiarową pokryć dachowych jest metr kwadratowy (m2).
Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez uwzględniania 
zakładów.
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w 
metrach bieżących.
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, 
a dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub – w razie jej 
braku – od spodu kolanka do wierzchu rynny. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”

8.2.Odbiór pokrycia dachowego

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrycia  dachowego  stanowi  zgodność  ich  wykonania  z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót 
z projektem

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych
Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

8.3. Odbiór robót blacharskich
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie:
- wymiarów
- rozstawu i wykonania rynien
- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego
- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia
- spadku i szczelności rynien
- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się przez rynny) 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie:
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- wymiarów
- rozstawu i wykonania rur spustowych
- połączeń ich w złączach pionowych i poziomych
- szczelności
- umocowania ich w uchwytach
- prostoliniowości
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony protokołem, 
który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy  statycznym 
rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu 
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 13162:2002

PN-B-02862:1993 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  niepalności  materiałów 
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 
stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 
stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określenie  wytrzymałości  na 
rozciąganie równoległe do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości 
wodą metodą częściowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Część  2:  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.
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PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określenie  długości,  szerokości, 
prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określenie  grubości  i  gramatury.  Wyroby  z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne  wyroby wodochronne.  Określenie  właściwości  mechanicznych  przy 
rozciąganiu.  Część  2:  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji 
wodochronnej dachów. 

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Część  1:  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji 
wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja ogniowa na 
podstawie badań reakcji na ogień.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji  wodochronnej 
dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  z  tworzyw  sztucznych  i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

10.2. Inne materiały

1. Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia i  izolacje,
zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB – 2004r.

2. Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych,  Izba  Projektowania  Budowlanego,
Warszawa, 2005.

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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1/9.       IZOLACJE TERMICZNE: 
9.2.    IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych z płyt z wełny mineralnej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt z wełny mineralnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

7.5.7. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

7.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych   elementów   lub   rozwiązań   projektowych   należy   uzyskać  dodatkową  akceptację 
projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
płyty z wełny mineralnej - do izolacji stropodachu.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 
należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem 
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 
źródła ognia. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na 
styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 
warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Izolacja 
stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. 
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 
przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą 
cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 
Prace wykonawcze przy termoizolacji ścian zewnętrznych należy prowadzić gdy temperatura 
otoczenia wynosi od +5 do +25°C. Nie należy wykonywać przy bardzo silnie wiejącym wietrze lub 
bardzo silnym nasłonecznieniu. Płaszczyznę roboczą należy wówczas chronić siatką rozpiętą na 
rusztowaniu. Podłoża silnie chłonące wodę należy przed przystąpieniem do przyklejania płyt 
zagruntować specjalnym środkiem gruntującym. Elementy elewacji takie jak okapniki okienne, należy 
zamontować przed przystąpieniem do mocowania płyt z wełny mineralnej. Należy również wrócić 
uwagę na odpowiednie wykonanie obróbek blacharskich. Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać 
od wysokości min. 30cm nad otaczającym terenem rozpoczynając prace od mocowania listew 
cokołowych. Listwę należy mocować w poziomie wokół całego budynku za pomocą kołków 
rozporowych, 5 kołków na 1 mb. Płyty należy mocować mijankowo metodą krawędziowo-punktową. 
Do łączenia mechanicznego należy stosować łączniki wbijane ze stalowym trzpieniem. Niezależnie od 
wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: min 5cm w murze z cegły 
silikatowej i w betonie. Na jeden metr kwadratowy należy stosować 6 kołków. W przypadkach naroży o 
kącie od 45° należy zazbroić siatką z włókna szklanego. W narożach budynku, na krawędziach 
otworów stosować należy listwy narożne. Na połączenia siatki zbrojącej stosować należy zakłady 
szerokości 10cm. 
Ocieplenie masywnego stropodachu niewentylowanego. Po wyschnięciu powłoki paroizolacyjnej 
można przystąpić do przyklejania płyt z wełny mineralnej. Do przyklejania można używać 
mechanicznych dozowników kleju lub ręcznych, lub nanosić klej ręcznie w formie placków (cztery w 
narożach, jeden na środku). Można stosować klej bitumiczny na zimno. 
Ocieplanie dachu należy rozpocząć po kompletnym zamocowaniu folii paroizolacyjnej na blasze 
trapezowej. Przy układaniu płyt należy zwrócić uwagę na dokładne przyleganie krawędzi płyt. 
Poszczególne rzędy płyt powinny być układane mijankowo. Płyty mocować należy po ułożeniu papy 
podkładowej na płytach łącznikami. Łączniki umieszczać należy na zakładach papy o rozstawie 
zależnym od umiejscowienia połaci dachowej. Łączniki należy rozmieścić 3 łączniki na metr 
kwadratowy w środkowej części dachu i 6 łączników w brzegowej części dachu, 9 na metr kwadratowy 
w narożnej części dachu. 
Ocieplenie dachu i stropodachu powinno zostać wykonane z płyt wełny mineralnej o odpowiedniej 
twardości zapewniającej dostęp do urządzeń zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej 
kontroli lub naprawy i dostęp do systemów odwodnienia dachu. Płyty powinny zapewnia możliwość 
ewentualnych napraw przez ekipy remontowe pokryć dachowych uszkodzeń powstałych z upływem 
czasu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI

Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
zgodnością z BN-84/6755-08, 

- gęstością 40-140 kg/m
3
,

wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/mK, 
niepalnościąwg PN-93/B-02862, 
zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, 
włókna powinny być hydrofobizowane, 
posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową izolacji termicznych jest 1 m
2
.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: po 
dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu 
podłoża, 

- po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
jakości zastosowanych materiałów, grubości i ciągłości warstwy 
ocieplającej, 

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór  końcowy  powinien   polegać  na  sprawdzeniu  wyników  odbiorów  międzyfazowych,   oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
oczyszczenie podłoża, ułożenie izolacji z płyt, środek transportowy i wyciąg. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." 

-Polskie normy: 

PN-B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. PN-B-04620 
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-B-02021     
Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymaganiadotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemówociepleniowych (BSO) ścian budynków. 

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowejspecyfikacji  technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowespecyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  doniniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dlaprzewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  orazkonkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  ijakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylkow przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowychsystemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robóttermomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczącychwykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  nabudowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletnysystem i składający się, minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej  lub  większej  liczby określonych  warstw systemu,  w których  co  najmniej  jednawarstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  ipodłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
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– rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  –  styropian,  wełna  mineralna  (zwykła,lamelowa),
– sposób  mocowania  –  klejenie,  klejenie/mocowanie  mechaniczne,  mocowaniemechaniczne,
– rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,krzemianowy, silikonowy),
– stopień rozprzestrzeniania ognia  –  nierozprzestrzeniające,  słabo  rozprzestrzeniające,silnie rozprzestrzeniające. 
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  staniesurowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celemregulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jakoskładnik  BSO  mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  inadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa)  klejąca  –  materiał  systemu do przyklejania  materiału  izolacyjnego dopodłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej dopodłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  napowierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  manajwiększy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  zciągłych  włókien  szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniemodpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celuzwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókienszklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lubnieorganiczny  systemu,  tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  wpołączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunkówatmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątownikinarożne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  zdokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektoranadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  ST„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  MinistraInfrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacjiprojektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  orazprogramu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072  z  późn.zmianami),
– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadkuzamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  MinistraInfrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formydokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.2072 z późn. zmianami),
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicyinformacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowegozastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobówlub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymiprotokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowedokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót(zgodnie  z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Dz.  U.  z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:
– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profilidekoracyjnych,  linii  zmian  kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziejzłożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścianze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi iinnymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
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zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  zeuropejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwaczłonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanąprzez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przezproducenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mającychniewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  KomisjęEuropejską, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegająceobowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  PolskąNormą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dlaposzczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleń.  Należy  je  uwzględnić  przyprzygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodnyroztwór  szkła  wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jegoprzygotowania  przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwyzbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał(na  bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  zcementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt  izolacji  termicznej  do podłoża,zróżnicowany zależnie  od rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna  mineralna).  Wybór  zaprawyma  wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejącastosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencjazaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,EPS  80-036  Fasada)  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przyograniczeniu  do  wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki  wzniesione przed 01.04.1995).  Mocowanesą, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodąklejenia,  za  pomocą  łączników  mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mająkrawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelnośćpołączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane  elementyizolacji  lub  spoiny  frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowewymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,
– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  zestyropianem  ekspandowanym  nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  opodwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  nacokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanegookreśla norma PN-EN 13164,
– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych

87



powierzchniach  ścian  budynków  lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  częścipowyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają wkażdym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  wełny  lamelowej  mogą  być,zależnie  od  właściwości  podłoża,  tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  zwełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub ztworzywa.  Wyposażone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążkitermoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
– profile  mocujące –  metalowe (ze stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  domocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.  dyspersjaakrylowo-kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  napowierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbrojąca.  W  niektórychsystemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanegoprzeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)suche  zaprawy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwościbarwienia,  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbamielewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  są  w  różnychgrubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),
– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersjepolimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwionew  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  fakturypowierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,
– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (zdodatkiem  żywicy  akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynkówcienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbamielewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach ifakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 
– masy silikonowe – oparte na  bazie żywicy (emulsji)  silikonowej,  gotowe materiały dowykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagająmalowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w  przypadkutynków krzemianowych.
2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  dosystemowego  ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  dopodłoża za pomocą kołków rozporowych, 
– narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  ialuminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)

88



krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  dowykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  dokształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami,obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  międzypłytami izolacji termicznej,
– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura~500  g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  opodwyższonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do  wysokości  2  m  ponadpoziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywaneewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżejelementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobachbudowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny byćstosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  koniecznościwyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  AprobacieTechnicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  doobrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne doEuropejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  AprobatyTechniczne  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych(ZUAT).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniająnastępujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacjiprojektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  ipowszechnego lub  jednostkowego zastosowania  oraz karty  katalogowe wyrobów lubfirmowe wytyczne stosowania wyrobów.
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Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanegopochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  dodziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  iprzechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki  gruntujące,  gotowe masy (zaprawy,  kleje),  farby –  przechowywać w szczelniezamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniemi działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  wwarunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  wwarunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunkówatmosferycznych,
– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkachzabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 – 7, pkt. 3
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeńtransportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  dużepojemniki  (silosy,  opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencjipast,
3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładaniaręcznego  (pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładaniamechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  wsystemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  ipowierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  dokształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,narzędzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznurytraserskie itp. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiamiproducentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  itransport),  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchudrogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportusamochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należyprowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lubchwytakowy.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  inarzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładownościjednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniemjednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiaływyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płytystyropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektównowobudowanych,  jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidziećzamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  powstawaniaistotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiedniezagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i  wypełnić przebicia,  bruzdy iubytki,
– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),montażu  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  iprzyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkimtynki wewnętrzne i jastrychy, 
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jegoczystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchnilub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardejtkaniny.
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  izrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepnościistniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości –  określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) odpłaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  odrodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetoweprefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normachprzedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznejszczegółowej  należy odwołać się  do  norm dotyczących rodzaju  podłoża występującegona docieplanym obiekcie).

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskaniewyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przedewszystkim  podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  imalowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jejbadanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).Można  także  wykonać  próbę  odrywania  przyklejonych  do  podłoża  próbek  materiałuizolacyjnego.
Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologiiwielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlegawytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie  od  typu  i  stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robótzasadniczych:
– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środkówantyadhezyjnych (olejów szalunkowych),  mleczko cementowe,  wykwity,  luźne  cząstkimateriału podłoża,
– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawąwyrównawczą),
– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jegowyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń,  spękań, odspajającychsię  tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczeniestalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytkiwypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacjiprojektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
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– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczoneantykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy wykonywać przy spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C,brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jeststosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniemopadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemyzawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkachpodwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnychprzymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić wspecyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieśćśrodek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  izamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednymw skrajnych  otworach).  Zamocować  także  profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  BSO  –zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyćpłaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równościpodłoża,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  –punktowa)  lub  pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnejnależy zaszpachlować wcześniej  zaprawą na całej  powierzchni.  Nie należy dopuszczaćdo zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przyzastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacjitermicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskamiizolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawyklejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równejpowierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niż  24  godziny  pozakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowaniełącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników  zależna  jest  odgrubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – odrodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołkirozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożnikówbudynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu paskówcienkich  płyt  izolacji  termicznej,  narożników,  listew,  profili,  kątowników,  taśm  i  paskówsiatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworówokiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwęzaprawy zbrojącej  (klejącej),  nałożyć i  wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą,  wpierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy  zbrojonej
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wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwyzbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy zbrojącej  –  niewcześniej,  niż  po  upływie  48 godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym zagruntowaniu(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddaćjego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjąprojektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymaganiaopisać).  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  irodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby –zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  napowstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  należyunikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badaniamateriałów,  które  będą  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  ocenypodłoża.
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6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dziennikubudowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszącychwysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów zwymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normamipowołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt.  5.3.oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jakość  i  funkcjonalność  BSO zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnychetapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robótszczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu).Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2. Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnieniaszczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji,  styków  ipołączeń,
6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawukołków  rozporowych,  położenia  talerzyków  (krążków)  wobec  płaszczyzny  płyt  (wpłaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubościwarstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowaniaprofili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwiezbrojonej,  tzn.  pęknięć na połączeniach płyt  i/lub pęknięć o  szerokości  większej  niż 0,2mm,
6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzeniezakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkichwymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz zwprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
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– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badańdokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  napodstawie  dokumentów czy załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniemdo  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robótociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robótelewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  zwymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymaganiaproducenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej wpkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  zzastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przezStowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robótbudowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej  do powierzchni  BSO, pokrytych tynkiemcienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Robotytynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić sięw następujących granicach:

Kategoriatynku
Odchyleniepowierzchni tynku odpłaszczyzny iodchylenie krawędziod linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie przecinających siępłaszczyzn od kątaprzewidzianego w dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3 mmi w liczbie nie większejniż 3 na całej długościłaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2mm na 1 m iogółem niewięcej niż 4 mmwpomieszczeniach do 3,5 mwysokości oraznie więcej niż 6mm wpomieszczeniach powyżej 3,5 mwysokości

nie większe niż 3mm na 1 m iogółem niewięcej niż 6 mmna całejpowierzchnimiędzyprzegrodamipionowymi(ściany, belkiitp.)

nie większe niż3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanegopromienia nie powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  niepowinny  być  większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całejwysokości budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSOpowinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowaniena  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetlerozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworówwiększe  od  1  m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnięościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych wświetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowaniewraz  z  ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należyprzeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  iszczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywanianastępnych etapów robót.
W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  irodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniubadania należy powtórzyć.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciunależy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieliinwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioruczęściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  wrealizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecnościkierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczeniarobót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniudo ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  napodstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarobót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakciewykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonychrobót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowaniaużytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowejspecyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanegoprzedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  sąpozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe podwzględem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań był  negatywny roboty  ociepleniowe  nie  powinnyzostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodnościwykonanego  ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  ispecyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości iszczelności  ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbiorukońcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  doustaleń umownych,
− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawcazobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonaćje ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ichuzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicielizamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowegopomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniuw  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robótpoprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  ocenywizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  8.4. „Odbiór ostateczny(końcowy)”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucjigwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  zobniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcywszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniupełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, podokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  podokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ociepleniastanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robótzaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  robotyociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementówelewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innychmateriałów  elewacyjnych,  krawędzie  powierzchni)  oraz  lica  płaszczyzny  płyt  izolacjitermicznej,
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– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profilimocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu iprojektu robót ociepleniowych,
– ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównaniejej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanieewent. elementów dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych iwypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniemdodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  zukształtowaniem  połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniempowierzchni,  zabezpieczeniem przed  zanieczyszczeniem przy wykonywaniu  dalszychprac, gruntowaniem, malowaniem.
– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyznkolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  iewentualnych zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  zeZleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowićpodstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracyrusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalićw postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji  technicznej ocieplenia,  opracowanejdla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowanefabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresiewykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonówkomórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 
Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynkówmieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikaniaciepła. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zdnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr19, poz. 177 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawieszczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniającerozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniemzewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  RzeczSystemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznychbudynków Warszawa 2002 r.
– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniemstyropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  TechnikiBudowlanej, 2003 r.
– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniemwełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.–  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  TechnikiBudowlanej, 2003 r.
– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  ZaleceniaUdzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w płyty.Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  TechnikiBudowlanej 2003 r.
– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  UdzielaniaAprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacjicieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014  Wytyczne do Europejskich Aprobat  Technicznych –  Łączniki  tworzywowedo mocowania warstwy izolacyjnej  ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z06.09.2002 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwoogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Robotywykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
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oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostkiuczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu oznaczania  wyrobów budowlanychoznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobówdeklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ichznakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacjidotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochronyzdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroliwyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.1386).
– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawiezbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobówbudowlanych.

103



TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
(Kod CPV 45410000-4)

ST.01.07.00
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRACTOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczącewykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowejspecyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylkow przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisówbhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektachkubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałówwykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  orazwymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,a  takżepodanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza  –  warstwa wykonana w celu  wyeliminowania  nierówności  powierzchnipodłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększającaprzyczepność dolnej warstwy tynku.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  zdokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawyprawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania
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i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającąwymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobieraniapróbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanejz procesów produkcji  betonu”.  Bez badań laboratoryjnych można  stosować  wodociągową wodępitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierającychtłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2.Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zapraw”,a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasekśrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstwwierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o prześwicie0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawybudowlane  zwykłe”  lub  aprobatom  technicznym  (w  specyfikacji  szczegółowej  należy  uściślićwymagania).
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jejprzygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normyPN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczącecementów powszechnego użytku”.  Za zgodą  Inspektora  nadzoru  można stosować  cement  zdodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  żetemperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż+5°C.
• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  wpostaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyćjednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczysz-czeń  obcych.Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  składnikówzapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależno-ści  od  wymaganej  marki  zaprawy  orazrodzaju cementu i wapna.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następującewarunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  ispecyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lubjednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lubfirmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończeniarobót  tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniachterminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennikabudowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądźaprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanychpowinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane wworki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstwnie większej niż 10. 
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należyprzechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaćwody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniejprzetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodująniekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dlaśrodowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzeniado  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badaniawytrzymałości podłoża,
b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę,naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i
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wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  wodpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikachstalowych;
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczającychje  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jegofrakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkieroboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy,osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj.  poupływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki  należy wykonywać w temperaturze nie  niższej  niż  +5°C oraz pod warunkiem,  że  w ciągudoby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednichśrodków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robótbudowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przednasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  itwardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1.Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p.3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych
– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w  czasie  murowania  ścian  wypełniaćzaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąćplamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  zdanymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2.Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lubpodkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II  i  III  należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanychw sposób standardowy.
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5.Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynkówwewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.6.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
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zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynkównienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  orazw tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będąwykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
6.2.1.Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowydotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłcemateriałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiamidokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dlarealizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  2.2.niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2.Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  raziepotrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  idotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  ipróbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnieodnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przezinspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ichwykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej  specyfikacjitechnicznej.
6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  wszczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawybudowlane zwykłe”.
6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  iakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkiewymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
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– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  zwprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przedprzystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczącewykonanych robót.
BadaniaDo badań odbiorowych należy przystąpić nie później  niż przed upływem 1 roku od datyukończenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należypodczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  żeprzygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymaganiapkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie  wykonywania  tynku  zwykłego  temperatura  otoczenia  w ciągu  doby  nie  spadłaponiżej 0°C.
6.4.2.Opis badań
6.4.2.1.  Sprawdzenie przyczepności  tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną wPN-85/B-04500.  Jako  badania  orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie  opukiwania  tynku  lekkimdrewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocąprzyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowegonacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7dniach  od  wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadaniakwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzaćmłotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  napodstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbekstwardniałej zaprawy.
6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone.Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynkupowinien  być  wykonany  przymiarem  z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynkubadanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiaru  w  pięciuotworach.
W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2  należy  na  każde  rozpoczęte
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wyglądpowierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  zapomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przezpotarcie tynku dłonią.
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywaniepodczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:
– powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i  natychmiastprzeprowadzić  próbę odporności  na  uderzenia  metodą  kwadracikowania,  stosując  uderzeniestempla  o  ciężarze  250  gramów;  próba  ta  powinna  dać  wynik  dodatni  (brak  wypadaniakwadracików).
6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy
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przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7.  Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach  i  obrzeżach,  stykach i  przy szczelinachdylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniemwyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyndługości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej nastropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnię  tynków stropów płaskich  oblicza  się  w metrach kwadratowych ich  rzutu  w świetleścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i  kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według  wymiarów wstanie surowym.
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu wstanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany,dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnejwysokości.
Powierzchnię pilastrów,  słupów i  innych elementów oblicza się  w rozwinięciu  tych elementów wstanie surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przypotrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  ścian,  należydoliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiórmiędzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacjiprojektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostałyprawidłowo przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową oraz  specyfikacją  techniczną(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  nie  powinno  byćodebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  dousunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownieprzeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisaćw  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektornadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowegorobót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad jak przyodbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanychrobotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownikabudowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeliumowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ichzakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawieprzedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywaniarobót,
– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytychmateriałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4 niniejszej  ST, porównać je zwymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacjitechnicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  orazdokonać oceny wizualnej.
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są  pozytywne,   a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  podwzględem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takimprzypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonaniatynków  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszejspecyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynkuzamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnymobniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jestusunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  iwykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
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– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzyzamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu wtym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnejtynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkiezauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresurobót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorówczęściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniuodbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowiwartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robótzaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
tynkowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiającychwykonanie robót na wysokości do 4 m,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądźzastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  zwymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniemi uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
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– umocowanie profili tynkarskich,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  naelementach nie tynkowanych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowejspecyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowańniezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ichustawienia.
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań orazkoszty pomostów i barier zabezpieczających.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma  wycofana  bezzastąpienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
jw.
5. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolikarozpływu).
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
7. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocąpenetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałychzapraw na obrzutkę i do tynkowania.
9. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  wstwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnegoużytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
13. PN-EN 197-2:2002
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Cement – Część 2: Ocena zgodności.
14. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
15. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
16. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
17. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wodyzarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcjibetonu.
18. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  iocena zgodności.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
20. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
23. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr204, poz. 2087 z późn. zmianami).
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  156,  poz.1118).
10.3. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu iformy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robótbudowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczącebezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymizmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobówdeklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
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budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  1  część  4,  wydanie  Arkady  –1990 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:ST – Specyfikacja TechnicznaSST – Szczegółowa Specyfikacja TechnicznaITB – Instytut Techniki BudowlanejPZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot STPrzedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  iodbioru  robót  malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  nienarażonych  na  agresję  chemiczną.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywaniazabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.
1.2. Zakres stosowania STNiniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.1.8.Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  wprzypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniuprzepisów bhp.
1.3. Zakres robót objętych STSpecyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  izewnętrznego (wystawionego na  bezpośrednie  działanie  czynników atmosferycznych)  obiektówbudowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie  następującychczynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałówwykorzystywanych  do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagańdotyczących wykonania  powłok  malarskich wewnętrznych  i  zewnętrznych powierzchni  obiektóworaz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Określenia podstawowe i definicjeOkreślenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  takżezdefiniowanymi poniżej:
Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia(np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której  będzie  wykonywanapowłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona napodłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach  estetycznych  pomalowanejpowierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzypowłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
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Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbomlub emaliom.
Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  zdodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  –  zawiesina pigmentów i  obciążnikóww  spoiwie  żywicznym,  rozcieńczanym  rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.  benzyną  lakową,terpentyną itp.).
Farba i emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  iobciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkławodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowejdo stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych  – mieszanina spoiw mineralnych i  organicznych(np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczyoraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobieniawodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskichWykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  zdokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robót malarskichRoboty  malarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawyprawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:
– rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– warunki użytkowania powłok malarskich.Przy wykonywaniu robót malarskich należy wykorzystywać także:

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  malarskich,  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobachbudowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  zpóźniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowanąnormą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą technicznąlub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lubEuropejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  zwymaganiami podstawowymi, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegająceobowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normąlub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżelidotyczy ona  wyrobu  umieszczonego w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dlazdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.Oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzeniaoraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).
2.2. Rodzaje materiałówWszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznychitp.).
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2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanychDo malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowanestyrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,• farby na spoiwach:– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,– żywicznych rozcieńczalnych wodą,– mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchychmieszanek do zarobienia wodą,– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,• lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowanestyrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998,• lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  którepowinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanychDo malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowanestyrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,• farby na spoiwach:– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,– mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek  dozarobienia wodą,– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  którepowinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991,• farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadaćwymaganiom aprobat technicznych,• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  którepowinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocniczeMateriały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  właściwości  techniczne  określone  przez  producentawyrobów malarskich i  odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PNbądź aprobat technicznych).
2.2.4. WodaDo  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiomnormy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badaniei ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcjibetonu”.Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wódzawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich  Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następującewarunki:– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i wniniejszej specyfikacji technicznej,– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowanew sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lubjednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lubfirmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy osubstancjach i  preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia  2001 r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z2009  r.  Nr  152,  poz.  1222  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancjiniebezpiecznej,– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane wrozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z  dnia  5  marca 2009 r.  w sprawie  oznakowania  opakowańsubstancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatówchemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończeniarobót  malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniachterminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądźaprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanychpowinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówiinaczej.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianejwentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należyprzechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaćwody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniejprzetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskichWykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodująniekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dlaśrodowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  roboty  malarskie.  Przydoborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów iwyrobów.Do wykonywania robót malarskich należy stosować:– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,– pędzle i wałki,– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycjiskładników farb,– agregaty malarskie ze sprężarkami,
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– drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałówTransport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń iśrodków transportu.  W  czasie  transportu  należy zabezpieczyć  przewożone materiały  w sposóbwykluczający ich zawilgocenie i  uszkodzenie opakowań.  W  przypadku dużych ilości  materiałówzalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku  urządzeńmechanicznych.Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniachpapierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innychopakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskichDo  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniupoprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i  kontroli  podłoży pod malowanie atakże kontroli materiałów.Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnegoogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  (białymontaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeślistolarka nie została wykończona fabrycznie.Drugie malowanie można wykonywać po:• wykonaniu tzw. białego montażu,• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i  wykładzin z tworzyw sztucznych)  zprzybiciem listew przyściennych i cokołów,• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamieniaMury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadaćwymaganiom podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przedmalowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,  wystającychpoza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którąwykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby
Największawilgotnośćpodłoża, w %masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
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2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkamimodyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnychwodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.2. BetonNowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinnyodpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robótbetonowych i żelbetowych.Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystającelub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną.Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lubspecjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będziepowłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w tablicy  1.  Powierzchnia  betonupowinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  SzczegółowejSpecyfikacji  Technicznej  dla  robót  tynkowych.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  byćusunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,wykwitów solnych). 2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkichwykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinnawykazywać  śladów starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynkównależy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaćwartości podanych w tablicy 1.4) Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczoneantykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.5. Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  owilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych.Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innychzanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być  naprawione  szpachlówką,  na  którąwydano aprobatę techniczną.
5.3.6. Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  ioczyszczone  ze  starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą  szpachlową,  na  którą  wydana  jestaprobata techniczna.
5.3.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%oraz  powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innychzanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny wystawać poza  lico  płyty,  a  ich  główki  powinnybyć zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
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5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskichRoboty malarskie powinny być prowadzone:– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskichzewnętrznych),– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nienastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłożanie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnieświeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanienie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnejpowietrza nie większej niż 80%.Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnićodpowiednią wentylację.Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  zdaleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących byćźródłem pożaru. Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznychRoboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniająwymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinnazawierać:• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,• sposób przygotowania farby do malowania,• sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  agregatymalarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,• czas między nakładaniem kolejnych warstw,• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznychWewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane wpkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającąinformacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnychPowłoki z farb dyspersyjnych powinny być:a) niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  nasucho i na szorowanie oraz na reemulgację,b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  idokumentacją projektową,d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
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żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodąPowłoki te powinny być:a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej  powłoce malarskiej  dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwitypodłoża.Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:a) spękań,b) łuszczenia się powłok,c) odstawania powłok od podłoża.

5.5.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznychPowłoki z farb mineralnych powinny:a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,c) nie mieć śladów pędzla,d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkówmodyfikujących),f) nie mieć przykrego zapachu.Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:a) na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  miejscachnapraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,c) odchylenia  do  2  mm  na  1  m  oraz  do  3  mm  na  całej  długości  na  liniach  styku  odmiennychbarw,d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowychPowłoki z lakierów powinny:a) mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  dokumentacjąprojektową,b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,c) dobrze przylegać do podłoża,d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskichPrzed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  orazmateriałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanieBadanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  wnastępujących terminach:• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkichelementów przeznaczonych do malowania.
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Kontrolą powinny być objęte w przypadku:• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładnośćwykonania  zgodnie  ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnieniespoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,• podłoży  betonowych  –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym  orazszczegółową  specyfikacją  techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanienapraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  zuwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robóttynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementówmetalowych, wilgotność tynku,• podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonanienapraw i uzupełnień,• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystośćpowierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykoń-czenie  styków  oraz  zabezpieczeniewkrętów,• elementów metalowych – czystość powierzchni.Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  SzczegółowejSpecyfikacji Technicznej dla robót murowych.Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  SzczegółowejSpecyfikacji Technicznej dla robót tynkowych.
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SEKOOWEOB Promocjaądzona w systemieznej opracowanej 

Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  wrozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarciepowierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należyużywać czystej szmatki.Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadkuwątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3.,  odnotowane wformie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Kontrola jakości materiałówFarby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.2.2.1.-2.2.4.Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnegolub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowićjednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:a) w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny,b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robótBadania w czasie robót  polegają  na sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  zdokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami producentów farb.Badania  te  w szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  wzakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badańBadania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkiewymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  wraz  zwprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przedprzystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczącewykonanych robót.Badania  powłok  przy ich  odbiorze należy przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  odzakończenia ich wykonywania.Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przywilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
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Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie, sprawdzenie przyczepności powłoki, sprawdzenie odporności na zmywanie.
6.4.2. Opis badańMetody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetlerozproszonym z odległości około 0,5 m,b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy ipołysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jejpowierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  Powłokęnależy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,d) sprawdzenie przyczepności powłoki:• na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatkinacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnieprzetarciu pędzlem nacię-tej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeliżaden z kwadracików nie wypadnie,• na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w  normie  PN-EN  ISO2409:2008,e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrąnamydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  zapomocą  miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  pianamydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłokabędzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  i  opisane  wdzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) orazwykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskichPowierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  wedługrzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  niemalowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych,grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ichobmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przezzastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób  do całej powierzchniściany lub sufitu Współczynnik
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00
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Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i  drzwi  (skrzydeł  z  ościeżnicamiwraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonychotworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Współczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymiskrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)
01 – bez szczeblin 1,30
02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 
06 – bez szczeblin 1,90
07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

 Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami
11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50
13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2

każdej szyby 2,50
15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1m2 każdej szyby 2,10
16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowychpowierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek,krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w metrach  kwadratowych  według  jednostronnej  powierzchni  ichrzutu.Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójnąpowierzchnię prostokąta,  opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i  T-1,  dlaktórych należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanierur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni wrozwinięciu. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuPrzy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciusą podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszejspecyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  podmalowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonaneprawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robótmalarskich.Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  Wtakim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcianieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownieprzeprowadzić badanie nieodebranego podłoża. Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przezprzedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowyOdbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowegorobót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przyodbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanychrobotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownikabudowy.Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robótjeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowegoOdbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ichzakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  specyfikacjętechniczną.Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawieprzedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobót,− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytychmateriałów i wyrobów budowlanych,− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je zwymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznejoraz dokonać oceny wizualnej.
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Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  adostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względemmerytorycznym.Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  byćprzyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  zwymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5.  niniejszej  specyfikacjitechnicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  nie  ograniczajątrwałości  powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbiorukońcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleńumownych,− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest dousunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnegozgłoszenia do odbioru.W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego iwykonawcy. Protokół powinien zawierać:− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzyzamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancjiCelem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  poużytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robótpoprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnejpowłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny(końcowy)”.Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  anegatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkiezauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatnościRozliczenie robót  malarskich może  być  dokonane jednorazowo po  wykonaniu  pełnego zakresurobót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorówczęściowych robót.Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  podokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3.Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót

malarskich
Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi  ustalona w  umowie  kwota ryczałtowa za
określony zakres robót obejmujący roboty malarskie.Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących pracmalarskich oraz prac z nimi związanych takich jak:– przygotowanie stanowiska roboczego,
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,– obsługę sprzętu,– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  dowykonania robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przedzanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  iszczegółowej specyfikacji technicznej,– próby kolorów,– demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  którewymagają  zdemontowania  w  celu  wykonania  prac  malarskich  np.  skrzydeł  okiennych  idrzwiowych,– wykonanie prac malarskich,– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebniezamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszejspecyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,– likwidację stanowiska roboczego,– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  iwymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-10102:1991 Farby  do  elewacji  budynków  –  Wymagania  ibadania.
2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  isystemy powłokowe na  wewnętrzne ściany i  sufity– Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowemodyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowanestyrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  iftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby  dyspersyjne  do  malowania  elewacjibudynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacjapobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatnościwody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wodyodzyskanej z procesów produkcji betonu.
10.2. Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z późniejszymi zmianami).– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010
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r. Nr 138, poz. 935).– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623).– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolityDz. U. z 2009  r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

135



10.3. Rozporządzenia– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowegozakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zpóźniejszymi zmianami).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowegozakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133  z  późniejszymizmianami).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczącebezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymizmianami).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobówdeklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiembudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów ocenyzgodności,  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oceniezgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z2004 r. Nr 195, poz. 2011).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacjidotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunkówtechnicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,poz. 690 z późniejszymi zmianami).– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatachniebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,poz. 721).– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.  w sprawie oznakowania opakowańsubstancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatówchemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  Wymagania  ogólne  KodCPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok.− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Robotywykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011rok.− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady– 1990 rok.
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POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKŁADANIE PŁYTEK 
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)

ST.01.09.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczącewykonania  i odbioru  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  kompozycjiklejowych  z  mieszanek  przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym,użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowejspecyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacjetechniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowejspecyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektemrobót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylkow przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisówbhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formęarchitektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  zmieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagańi  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek  i  okładzin  wewnętrznych  i  zewnętrznych  zpłytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  wedługmetod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  takżepodanymi poniżej:
Podłoże  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowei okładzinowe z płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnicpoziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększającaprzyczepność powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
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dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz orazpodstawy prawne sporządzenia  podano w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,  pkt.1.6.
Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także:
Dokumentacja wykonania robót  posadzkowych i  wykładzinowych powinna zawierać co najmniejnastępujące informacje i rozwiązania dotyczące:
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,
– lokalizacji i warunków użytkowania,
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny.
W projekcie powinny być zawarte:
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  zwyszczególnieniem materiałów do napraw,
– specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiedniedokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobuwykończenia,
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,
– zasady konserwacji posadzek i okładzin.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych nabudowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinnyodpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatachtechnicznych).
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN  14411:2005  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicja,  klasyfikacja,  charakterystykii znakowanie.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególniedotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np.  stopień ścieralności,mrozoodporność i twardość.
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normyPN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lubnorm.
2.2.3.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
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– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lubodpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należywodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tymwody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowanawodociągowa woda pitna.
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych

i okładzinowych z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  ispecyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lubjednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lubfirmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończeniarobót  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniachterminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  materiałównieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennikabudowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych

i okładzinowych
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjąproducenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobattechnicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania  wyrobów opakowanych  powinno być  kryte,suche  oraz zabezpieczone  przed zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem iprzed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętychopakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  workipowinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  niewiększej niż 10. 
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należyprzechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaćwody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniejprzetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
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45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  dorozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowaniakompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych i okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzićsprzętem mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzipomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiaćzabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  izniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należychronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należydowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  wopakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano innepłyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać siępo wcześniej wykonanych posadzkach.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  powinny  byćzakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  iizolacji podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
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– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masaminaprawczymi.
5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementówkonstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i  okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronićprzed nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1.Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,  ana zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta  na ostro,  bez raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjneji  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacjepowinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupówkonstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układziewarstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzeniawpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  sięzbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnieniepodkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio podwykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonujesię  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  producenta.Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkieniezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcienioraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednejpłaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowąszerokość większą niż połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzkazawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkościpłytek.

143



Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianychpodłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcjąproducenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lubod wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożonarównomiernie  i  pokrywać całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów pacy  zależy  od  wielkościpłytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  żekompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolićna wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzajui wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranegonarożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytkinależy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dziękidużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej  powinna pokrywaćcałą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  naspodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jegonadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określaćdokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładzinypodłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożeniepłytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawyklejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrympędzlem (wodą).
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  popowierzchni  posadzki  pacą gumową.  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie  międzypłytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
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powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonymnarzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarciezaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeliw pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobieczbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzitrwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchniporowatej.
Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  postwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.Impregnowane mogą być także płytki.

5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1.Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowaniapodłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnychi starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  Wprzypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawącementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennejmarki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowychmoże być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie zinstrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i  tłustych plam, oczyszczona ze starych powłokmalarskich,
– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek niewiększej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokościkondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonychna  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2.Układanie płytek (okładzin)
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkieniezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunkui odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanowaćuwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  byćrozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowapłytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone  wdokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub
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aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołulub drugiego rzędu płytek.
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybórkompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinnabyć rozłożona równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię podłoża.  Wielość zębów pacy zależyod wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, żekompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolićna wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju iwielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  zrozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka.  Jeśli  pierwsza płytka ma być docinana,układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniuna właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepnościświeżej  zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużychwymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny  podłogowej.Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąćwkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jaknp. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwejest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się dościany  deszczułką  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładaniapowierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Pozwiązaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawyklejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrympędzlem (wodą).
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  popowierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie międzypłytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  zpowierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonymnarzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarciezaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należyzapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzitrwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchniporowatej.
Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  postwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się
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okładziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniompowinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  musząspełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametromokreślonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklaracjęzgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  iaprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywaniarobót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej  szorstkości,występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscachi kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  iprzeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywanedo dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin zdokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ichwykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyćsprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innychrobót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagańdotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  wdokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przedprzystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy
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sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny za pomocą łaty  kontrolnej  długości  2 mprzykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badanąpowierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin nacałej  ich  długości  (dla  spoin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  ścian)  oraz  pionu  (dla  spoinpionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem(lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  niezwiązania płytek z podkładem,
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarkąz dokładnością do 0,5 mm,
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robótlub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszegoopracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieliinwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzekdla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwejprzyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatądługości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm nacałej długości lub szerokości posadzki,
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  nadługości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego iodpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczyokładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwejprzyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinnoprzekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  nadługości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcjąproducenta.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania
Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacjiprojektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2
.
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  obliczasię według stanu faktycznego.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

 pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciusą  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  iokładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszegoopracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymiodpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonaneprawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych iokładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lubszpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonaneponownie.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przezprzedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowegorobót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego w dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przyodbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanychrobotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownikabudowy.
Protokół  odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia  robót  jeżeliumowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  dozakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze,
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  iwyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4.  niniejszej  ST porównać je zwymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  ipomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowepod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  byćprzyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  doodbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzkilub  okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  zjednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest dousunięcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórniezgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  iwykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  zzamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzyzamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jestokreślona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin poużytkowaniu w okresie gwarancji  oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robótpoprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  zuwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

150



Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkiezauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  powykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniuodbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  iokładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robótzaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiającychwykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądźzastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  zwymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniemi uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robótposadzkowych i okładzinowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  naelementach nie okładanych płytkami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowejspecyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowańniezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ichustawienia.
Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe:
Wariant I
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz
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koszty pomostów i barier zabezpieczających.
Wariant II
Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  dowykonania okładzin na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a także pomostów ibarier zabezpieczających.
Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybranyprzez zamawiającego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej,  gęstościwzględnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnikaodbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
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18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005
Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  zapraw  dospoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  zapraw  na  bazieżywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolikarozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocąpenetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałychzapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  wstwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnegoużytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
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Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wodyzarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  iocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie  zgodności  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresui formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresui  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robótbudowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczącebezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymizmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobówdeklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiembudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacjidotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunkówtechnicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,poz. 690 z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  KodCPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady –1990 rok.
– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  iwykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot STPrzedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczącewykonania i  odbioru montażu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna(ST) nie dotyczy montażu drzwi balkonowych i okien, dla których określono szczególne warunkidotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej.
1.2. Zakres stosowania STNiniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.1.8.Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  wprzypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniuprzepisów bhp.
1.3. Zakres robót objętych STSpecyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  iobejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałówwykorzystywanych do montażu okien i drzwi balkonowych oraz wymagań dotyczących wykonaniai odbiorów robót montażowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących montażu drzwi balkonowych i okien,
dla  których  określono  szczególne  warunki  odnoszące  się  do  dymoszczelności  i
odporności ogniowej.
1.4. Określenia podstawowe i definicjeOkreślenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  wszczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  iprzepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonychskrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe wotworze budowlanym. 
Krosno  –  rama zastępująca  ościeżnicę lub stanowiąca  jej  uzupełnienie  od  strony zewnętrznej.Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości.
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla),  drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnielub bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a pozamocowaniu w ościeżnicy (krośnie)  lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przyzamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej  strony a pozamocowaniu w ościeżnicy (krośnie)  lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przyzamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca  cechy  konstrukcyjne  okna,  spełniającajednocześnie funkcję okna i drzwi.
Naświetle  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany,  przepuszczająca  światło  pomiędzypomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonejościeżnicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł,w których zamiast ościeżnicy występuje krosno.
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Okno  i  drzwi  balkonowe  jednoramowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwęskrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, wktórym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł,w  którym  na  zewnętrznej  stronie  ościeżnicy  jest  umocowane  krosno,  umożliwiające  otwieranieskrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwyskrzydeł,  w  którym  na  zewnętrznej  stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  ościeżnicowe  (polskie)  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwiewarstwy  skrzydeł,  w  którym  skrzydła  zewnętrzne  otwierają  się  na  zewnątrz  a  wewnętrzne  dowewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednodzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  międzystojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.
Okno  i  drzwi  balkonowe  dwudzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  międzystojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.
Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lubwięcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzędowe – okno,  które  w widoku  między progiem i  nadprożem ma jedno  skrzydłolub jeden rząd skrzydeł.
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem inadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lubkrośnie.
Okno  otwierane  stałe  –  okno  zawierające  jedno  lub  wiele  skrzydeł  otwieranych  oraznieotwierane szklone części.
Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  sąotwierane  przez  ich  obrót  względem  osi  pionowej  przechodzącej  przez  boczne  krawędzieskrzydeł.
Okno, naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrótwzględem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.
Okno  odchylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przechylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  względem  osi  poziomej  nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przesuwane  –  ono,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  przesunięcie  w  kierunkupoziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.
Jednostka  ładunkowa  kontenerowa  –  jednostka  ładunkowa  uformowana  przy  użyciukontenera.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótWykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  zdokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowychMontaż okien i  drzwi balkonowych należy wykonywać na podstawie dokumentacji,  której  wykazoraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

159



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2Materiały  stosowane  przy  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych,  będące  w  myśl  Ustawy  owyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  materiałami budowlanymi (Dz. U.  Nr 92 poz.881  z  późniejszymi  zmianami),  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  naterytorium RP, powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowanąnormą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą technicznąlub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lubEuropejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  zwymaganiami podstawowymi, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegająceobowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normąlub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżelidotyczy ona  wyrobu  umieszczonego w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dlazdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzeniaoraz daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałówMateriały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych:– okna i drzwi balkonowe,– obróbki,– materiały uszczelniające,– inne wyroby i materiały.Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinnyodpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatachtechnicznych, itp.).
2.2.1. Okna i drzwi balkonoweOkna  i  drzwi  balkonowe  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  isklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.  Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe sąwykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasadapowinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływna trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu,  poprzez powołanie  odpowiednich norm lub  aprobattechnicznych.Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  i  drzwibalkonowych oraz ich części podlegających wymianie.Według PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane właściwości okien i drzwi balkonowych powinnybyć określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy1 i sklasyfikowane według tablicy 2.
Tablica  1.   Podstawy normatywne  określania  właściwości  i  klasyfikowania  okien  i  drzwi

balkonowych

Lp.
Rozdział /podrozdziałPN-EN 14351-1 +A1:2010

Właściwość
Normaklasyfikacyjn

a a
Norma dotyczącametody badań  lub

obliczeń a
Typ badania b Zakres  bezpośredniegozastosowania

1. 4.2 Odporność naobciążenie wiatrem EN 12210 EN 12211 Niszczące –100% szerokości iwysokości ościeżnicy
2. 4.3 Odporność naobciążenie śniegiem Informacja owypełnieniu Krajowe przepisy i/lubzalecenia Obliczenie –100% powierzchnicałkowitej
3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN 13501-1 Niszczące Patrz EN 13501-1 iZałącznik HPN-EN 14351-1 +A1:2010
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Lp.
Rozdział /podrozdziałPN-EN 14351-1 +A1:2010

Właściwość
Normaklasyfikacyjn

a a
Norma dotyczącametody badań  lub

obliczeń a
Typ badania b Zakres  bezpośredniegozastosowania

4. 4.4.2 Właściwościdotycząceoddziaływania ogniazewnętrznego

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Patrz ENV 1187

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące Od –100% do +50%powierzchni całkowitejpróbki
6. 4.6 Substancjeniebezpieczne Według wymagań w przepisach

7. 4.7 Odporność nauderzenie EN 13049 EN 13049 Niszczące > powierzchni całkowitejpróbki
8. 4.8 Nośność urządzeńzabezpieczających Wartość progowa EN 14609 Nieniszczące –100% powierzchnicałkowitej próbki 
9. 4.11 Właściwościakustyczne Wartoścideklarowane PN-EN ISO10140-3EN ISO 717-1

Nieniszczącelub wartościtabelaryczne
Patrz Załącznik BPN-EN 14351-1:2006 +A1:2010

10. 4.12 Przenikalnośćcieplna

Wartoścideklarowane

EN ISO  10077-1:2006Tablica F.1,Tablica F.3,Załącznik J,PN-EN 14351-1 +A1:2010

Wartościtabelaryczne Wszystkie rozmiary

EN ISO 10077-1 EN ISO 10077-1oraz  EN ISO10077-2
Obliczenie

Powierzchnia całkowita 
≤ 2,3 m2 c,d

Powierzchnia całkowita
> 2,3 m2 c

EN ISO 12567-1  EN ISO 12567-2 Nieniszczące
Powierzchnia całkowita
≤ 2,3 m2 c,d

Powierzchnia całkowita
> 2,3 m2 c

11. 4.13 Właściwościzwiązane zpromieniowaniem
(wypełnienie) e

Wartoścideklarowane EN 410EN 13363-1EN 13363-3
– Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszczalnośćpowietrza EN 12207 EN 1026 Nieniszczące Od –100% do +50%powierzchni całkowitejpróbki
Załącznik IPN-EN 14351-1 +A1:2010

Wartościtabelaryczne Wszystkie rozmiary

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące –100% powierzchnicałkowitej próbki
14. 4.17 Wytrzymałośćmechaniczna EN 13115 EN 12046-1EN 14608EN 14609

Niszczące lubnieniszczące(zależnie odwyniku)

–100% powierzchnicałkowitej próbki

15. 4.18 Wentylacja Wartoścideklarowane EN 13141-1 Nieniszczące Taki sam projekt irozmiary urządzeńwentylacyjnych
16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g

17. 4.20 Odporność nawybuch EN 13123-1EN 13123-2 EN 13124-1EN 13124-2 Niszczące g

18. 4.21 Odporność na EN 12400 EN 1191 Niszczące –100% powierzchni
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Lp.
Rozdział /podrozdziałPN-EN 14351-1 +A1:2010

Właściwość
Normaklasyfikacyjn

a a
Norma dotyczącametody badań  lub

obliczeń a
Typ badania b Zakres  bezpośredniegozastosowania

wielokrotneotwieranie izamykanie
całkowitej próbki

19. 4.22 Zachowanie sięmiędzy różnymiklimatami
Doopracowania

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odporność nawłamanie ENV 1627 ENV 1628ENV 1629ENV 1630
Niszczące Patrz ENV 1627

a W pewnych przypadkach, w odpowiadającym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczącepowołań.
b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania.Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania.
c Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powiniendostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe)dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).
d Pod warunkiem, że Ug (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje się

tekstem „Wszystkie rozmiary c”.
e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) iprzenikalność światła.
f Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie.
g Dopóki nie będzie odnośnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny być uzgodnione przezproducenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Lp.
Rozdział /podrozdział  PN-EN 14351-1+A1:2010

Właściwość / wielkość / miara Klasyfikacja / wartość
Klasa /deklarowanawartość

1 4.2 Odporność na obciążenie
wiatrem npd

1
(400)

2
(800)

3
(1200)

4
(1600)

5
(2000)

Exxxx
(>2000)Ciśnienie próbne P1 (Pa)

2 4.2 Odporność na obciążenie
wiatrem npd

A
(≤ 1/150)

B
(≤ 1/200)

C
(≤ 1/300)Ugięcie ramy

3 4.3 Odporność na obciążenie
śniegiem i obciążenie trwałe npd Deklarowana informacja o wypełnieniu  (np. rodzaj i grubość szkła)

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1
4.4.2 Właściwości związane z

oddziaływaniem ognia
zewnętrznego

npd patrz EN 13501-5

5 4.5 Wodoszczelność
npd 1 A(0) 2 A(50) 3 A(100) 4 A(150) 5 A(200) 6 A(250) 7 A(300) 8 A(450) 9 A(600) Exxx(>600)Nieosłonięte (A)

Ciśnienie próbne (Pa)

6 4.5 Wodoszczelność
npd 1 B(0) 2 B(50) 3 B(100) 4 B(150) 5 B(200) 6 B(250) 7 B(300)Osłonięte (B)

Ciśnienie próbne (Pa)

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd Jak wymagane w regulacjach prawnych

8 4.7 Odporność na uderzenie
npd 200 300 450 700 950

Wysokość spadania (mm)

9 4.8 Nośność urządzeń
zabezpieczających npda Wartość progowa

10 4.11 Właściwości akustyczne
npd Wartości deklarowaneIzolacyjność akustyczna Rw (C;

Ctr) (dB)

11 4.12 Przenikalność cieplna
npd Wartość deklarowanaUw (W/m2K)

12 4.13 Właściwości związane z
promieniowaniem npd Wartość deklarowanaWspółczynnik promieniowaniasłonecznego (g)

Lp.
Rozdział /podrozdziałPN-EN 14351-1 +A1:2010

Właściwość / wielkość / miara Klasyfikacja / wartość Klasa /deklarowanawartość
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13 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem
npd Wartość deklarowana

Przenikalność światła  

14 4.14 Przepuszczalność powietrza
npd

1
(150)

(50 lub 12,50)

2
(300)

(27 lub 6,75)

3
(600)
(9 lub2,25)

4
(600)

(3 lub 0,75)
Max. ciśnienie próbne (Pa)Referencyjna przepuszczalność powietrza przy
100 Pa (m3/hm2) lub (m3/hm)

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4

17 4.18 Wentylacja
npd Wartości deklarowaneEksponenta przepływu powietrza nCharakterystyka przepływu KNatężenie przepływu powietrza

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Odporność na wybuch npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4Rura uderzeniowa

20 4.20.2 Odporność na wybuch npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5Próba poligonowa

21 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i
zamykanie npd 5 000 10 000 20 000
Liczba cykli

22 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatami npd (Do opracowania)

23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd – osiągi nie określone.UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.
a   Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające.
b   Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie.
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Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Parapety  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne,  a  także  obróbki  progów  drzwi  balkonowych  i/lubmateriały,  z  których  wyroby  są  wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacjiprojektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały uszczelniająceDo  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami  balkonowymi  a  ścianą  mogą  byćstosowane, w zależności  od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne,  środkowe – izolacja termiczna,wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiały  uszczelniające  i  izolacyjne  stosowane  do  wypełniania  szczelin

między oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem
Warstwa zewnętrzna  (uszczelnienie) Warstwa środkowa  (izolacjatermiczna) Warstwa wewnętrzna(uszczelnienie)

Impregnowana taśma rozprężnaparoprzepuszczalnaFolia paroprzepuszczalnaFolia elastyczna paroprzepuszczalnaKit trwale elastyczny

Pianka poliuretanowajednoskładnikowaPianka poliuretanowadwuskładnikowaWełna mineralna

Folia do okien paroszczelnaKit trwale elastycznyImpregnowana taśmarozprężna paroszczelnaTaśma butylowa do okien
Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcjechemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  wdokumentacji  projektowej  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobattechnicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.3. Inne wyroby i materiałyPrzy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały:
 elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu:– kołki rozporowe (dyble),– kotwy,– śruby, wkręty,
 elementy podporowe i dystansowe:– klocki, belki drewniane,– podkładki, kątowniki stalowe,
 elementy wykończeniowe:– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  wdokumentacji  projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobattechnicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna,  warstwowa)oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  montażu  okien  i  drzwi

balkonowych  Wyroby i  materiały do montażu  okien  i  drzwi  balkonowych mogą być  przyjęte  na budowę,  jeślispełniają następujące warunki:
– są  zgodne z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  ininiejszej specyfikacji technicznej,
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  wetykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznaknaruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełnanazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lubjednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
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firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończeniamontażu  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminówprzydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie  wyrobów  i  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  montażu  okien  i  drzwi

balkonowychOkna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  zwymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ichproducenta.Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowekontenerowe,  należy  przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  iprzewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  zodpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesieniatj. norm bądź aprobat technicznych.Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  imateriałów  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadamiatmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętychopakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.Podłogi  we  wszystkich pomieszczeniach magazynowych  powinny być  utwardzone,  poziome,równe.  Dopuszcza  się  w  pomieszczeniach  magazynowych  półotwartych  stosowanienieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarachułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej  15 cm. Oknai/lub  drzwi  balkonowe  należy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urządzeńgrzejnych.  Należy je przechowywać w jednej  lub kilku  warstwach w sposób  zabezpieczający jeprzed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  zależności  od  stopniawykończenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyrobynależy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zależności od stopnia
wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie

Lp. Rodzaj podłoża wmagazynie

Rodzaje wyrobów
okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe ztworzyw sztucznych

gruntowane

jednokrotnie malowane iostatecznie wykończone
sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletachsłupkowych
1 2 3 4 5 6 7

1. Podłożenieutwardzone (nalegarach)
W jednejwarstwie naproguościeżnicy

Na proguościeżnicy;okna wwarstwach dołącznejwysokości 2 m,drzwibalkonowe wjednej warstwie

– W jednejwarstwie naproguościeżnicy

–

2. Podłoże utwardzone Na legarachw dwóch lubtrzechwarstwach

W dwóch lubtrzechwarstwach

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ichproducenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowychMontaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodująniekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dlaśrodowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  montaż  okien  i  drzwibalkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  producentastosowanych materiałów i wyrobów.Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie,elektronarzędzia i sprzęt do:a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach,c) transportu technologicznego wyrobów,d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportuWyroby i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą być  przewożone  jednostkamisamochodowymi, kolejowymi i wodnymi.Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  idrzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normiePN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów i  materiałów powinny  być  zgodne  z  wymaganiaminorm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie,  pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydełbyły  równoległe  do  podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi
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balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykającychwystają  ponad powierzchnię skrzydła,  należy przesunąć względem siebie o  szerokość  skrzydłaokiennego.
4.3.2.  Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym Wyroby należy  ustawiać  pionowo  w rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były  równoległe  dopodłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że:a) okna – na progach ościeżnic,b) drzwi balkonowe:– o  wysokości  ościeżnicy  mniejszej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  proguościeżnicy,– o  wysokości  ościeżnicy  większej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  stojakuościeżnicy.Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem,  że wysokośćbloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowychUstawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinnyzapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  iuszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporciedrogowym za pomocą elementów mocujących,e) usztywnienie bloków za pomocą progów,f) ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nieblokowały drzwi.W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyćpodobnie jak dolną.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowychDo montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego,przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniuodpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutekwilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementachokien).  Wymagane  jest  więc  sprawdzenie  stanu  wilgotności  powietrza  i  zapewnieniesystematycznego wietrzenia pomieszczeń.W  ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i  drzwi  balkonowe należy wbudowywać  przedwykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić:– prawidłowość wykonania ścian,– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  ipodparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzyościeżem a ościeżnicą.
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu
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▪ Okno  i/lub  drzwi  balkonowe  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej  na wewnętrznej  stronie ościeżnicy lubpowierzchni ościeża.Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  ominimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, w  ścianie  warstwowej  z  ociepleniem  wewnętrznym  –  w  strefie  umieszczenia  izolacjitermicznej, w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej  krawędzi  ściany z  dosunięciemdo warstwy ocieplenia.▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by
węgarek  zasłaniał  stojaki  i  nadproże  ościeżnicy  na  szerokość  nie  większą  niż  połowaszerokości kształtownika ościeżnicy.

5.3.2.  Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze▪ Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać:
 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarówokna  /  drzwi  pod  wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynkunieograniczające funkcjonalności okna / drzwi, miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  /  drzwi  stosuje  się  zgodnie  z  wytycznymi  ichproducenta  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy  poszerzające,  o  ile  takie  sąprzewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe.Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewnionamożliwość odkształcania się kształtowników okien.

Zamocowanie  okien  przy  użyciu  tylko  kołków  rozporowych,  śrub  lub  kotew,  bez
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia
obciążenia.Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniuościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.▪ Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne
odkształcanie  się  kształtowników  okien  lub  drzwi  balkonowych  podane  są  w  tablicy  5  i  6,zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. CzęśćB  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien   i  drzwi  balkonowych”,  wydanie  ITB  –2011 rok.
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Tablica  5.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj kształtowników

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość szczeliny – b (mm)
PVC białe 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloruciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, żegłębokość  warstwy  uszczelnienia  t  powinna  odpowiadać  połowie  szerokości  szczeliny  b  iwynosić nie mniej niż 6 mm.
Tablica  6.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi*

Rodzaj kształtowników

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość szczeliny – b (mm)
PVC białe 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloruciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśmuszczelniających.

Maksymalny  wymiar  szczeliny  między  ościeżnicą  okienną  a  ościeżem  nie  powinienprzekraczać  40  mm.  Przy  stosowaniu  pianek  jednoskładnikowych  wymiar  ten  powinienwynosić maksymalnie 30 mm.

170



Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długościelementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie.Przy  elementach  o  większych  wymiarach,  występujące  odchyłki  nie  mogą  miećnegatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych.
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążeniazewnętrzne  były  przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  afunkcjonalność  okien  była  zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł  okiennych  przy  otwieraniu  izamykaniu był płynny.Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,warstwowa)  i  sposobu  mocowania  stosuje  się  kołki  rozporowe/dyble,  kotwy  iśruby/wkręty.

Pianki  poliuretanowe  i  tym  podobne  materiały  izolacyjne  nie  służą  do  mocowania
okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustakówceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegłysilikatowej,  cegły  dziurawki,  betonu  lekkiego,  drewna  itp.  Należy  stosować  śrubydostosowane do materiału ościeży. Kotwy  budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jestzbyt  duży  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  wrozwiązaniach ścian warstwowych. W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.łączniki  mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanegoprofilu  za pośrednictwem podkładki  metalowej,  wykluczającej  przenoszenie  obciążeń  naprzekładki termiczne z tworzyw sztucznych. Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej  mocuje się przyużyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianąUszczelnienie  powinno  zabezpieczyć  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem  przed  wnikaniemwody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczeniaod strony wewnętrznej.Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producentamateriałów uszczelniających, dotyczących:– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,– oczyszczenia powierzchni przylegania,– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  izewnętrznej.
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm,folii  uszczelniających,  kitów  trwale  elastycznych  (silikonów)  nieprzepuszczających  powietrza  ipary wodnej.Uszczelnienie  to  powinno  nie  dopuszczać  do  przenikania  pary  wodnej  z  pomieszczenia  doszczeliny  między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  parywodnej  w  szczelinie  między  oknem  a  ościeżem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niższej  odtemperatury punktu rosy).Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stroniezewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrzbudynku.Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi jemateriałami.
Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  piankipoliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolacjętermiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami.Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji
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termicznej.Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  okontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancjiszkodliwych.Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkimtemperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  ajednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśmwarstwowych paroprzepuszczalnych.Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w takisposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknema ścianą.Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi jemateriałami.UWAGA:  Detale  mocowania  i  uszczelnienie  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  byćzamieszczone  w  dokumentacji  projektowej.  W  razie  braku  w  dokumentacji  tych  szczegółówodpowiednie  przykłady  standardowych  rozwiązań  można  znaleźć  w  Warunkach  technicznychwykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montażokien  i  drzwi  balkonowych”,  wydanie  ITB  –  2011  rok  oraz  w  dokumentacjach  systemowych(producentów systemów).
5.4. Ogólne  zasady  osadzania  parapetów  okiennych  i  obróbek  progów  drzwi

balkonowych
5.4.1. Parapety zewnętrzneParapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  wdokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzieokna,– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,– miejsca połączenia parapetu  z  ościeżnicą powinny być  szczelne  lub uszczelnione taśmamirozprężnymi i silikonem,– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinnyzapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na stykuz  ościeżem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbiorurobót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwibalkonowych”, wydanie ITB – 2011 r.),– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  byćwprowadzony  pod  profil  progowy  ościeżnicy  (wywinięcie  kołnierza  na  profil  ramyościeżnicowej  bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami  rozprężnymi  i  silikonem  niezapewnia szczelności połączenia),– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.wydry w ramiaku progowym,– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzoneułożeniem  na  styku  ościeżnicy  i  ościeża  izolacji  przeciwwilgociowej  wywiniętej  nakształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszejspecyfikacji technicznej).Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:– zmianę  ich  wymiarów  pod  wpływem  temperatury  (styki  dylatacyjne  powinny  byćrozmieszczone co 250 cm),– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),– dostosowanie  połączeń  końcowych  parapetów  z  ościeżami  do  konkretnego  rozwiązaniaelewacji.UWAGA:  Przykłady  szczegółów  zamocowania  i  uszczelnienia  parapetów  zewnętrznychprzedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B
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– Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rokoraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).
5.4.2. Parapety wewnętrzneOsadzanie  parapetu  wewnętrznego  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  i  uszczelnieniuna obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy.Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeża,  zgodnie  zrozwiązaniami  przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Płaszczyzna  styku  parapetu  zwrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wodyi pary wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy.UWAGA:  Przykłady  szczegółów  zamocowania  i  uszczelnienia  parapetów  wewnętrznychprzedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B– Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rokoraz w dokumentacjach systemowych.
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowychProgi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych,  trudnychdo  uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązaniasposobów obrobienia tych miejsc.
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędziąizolacji  przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończeniapowierzchni  balkonu.  Różnica  poziomów  wykończenia  płyty  balkonu  i  górnej  krawędzi  izolacjiprzeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15cm.Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  wdokumentacji  przewidziano  rozwiązania  systemowe  obróbek  progów  (taśmy  uszczelniające,kształtki  wtopione  w  masę  hydroizolacyjną)  bądź  w  płycie  balkonu  lub  tarasu  zaprojektowanoodprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych.
5.5. Łączenie okien w zestawyOkna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy:– poziome,– pionowe.Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  naprzenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów.
5.5.1. Zestawy poziomePołączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  byćwykonywane na „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości,uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80cm.  Ościeżnice  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być  również  łączone  przyzastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka.Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  kształtownikówaluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektowąi zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionoweŁączenie  okien  w  zestawy  pionowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową   izaleceniami producenta systemu.Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu międzyościeżnicami stykających się okien. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  iprzygotowania  ościeży  do  robót  montażowych  oraz  przeprowadzić  kontrolę  wyrobów   imateriałów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych
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Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:– prawidłowość  wykonania  ścian,  zgodnie  z  odpowiednią  szczegółową  specyfikacjątechniczną,– rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stanwykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymispecyfikacjami technicznymi),– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednichszczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane wdzienniku  budowy,  a  także  w  formie  protokołu  kontroli  podpisanego  przez  przedstawicieliinwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobówPrzed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić:– zgodność okien i  drzwi  balkonowych oraz obróbek  z  aprobatą  techniczną  lub indywidualnądokumentacją  techniczną  w  zakresie  rozwiązań  materiałowo-konstrukcyjnych  i  jakościwykonania,– zgodność  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejsząspecyfikacją techniczną,– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumentyświadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowaniawyrobów używanych w robotach montażowych,– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i  terminyprzydatności materiałów uszczelniających.
6.3. Badania w czasie robótBadania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych zdokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lubinstrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności  powinny  polegać  na  sprawdzeniuprawidłowości wykonania:– podparcia progu ościeżnicy,– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  całym  obwodzie  ościeżnicy(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagina wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  zeszczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  iprzestrzegania zaleceń technologicznych,– obróbek progu drzwi balkonowych,– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszejspecyfikacji,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  iakceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robótBadania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkiewymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną   wraz  zwprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,– jakości robót montażowych.Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przedprzystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczącewykonanych robót.Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  5.4.Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Robotywykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównaniewykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianaminaniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  napodstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długościelementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie,
c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długościprzekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przydługości powyżej 2 m,
d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanieskrzydeł  powinno  odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  otwarte  skrzydło  nie  powinno  podwłasnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,
e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości

regulacji  okuć  –  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicyzapewniając szczelność między tymi elementami.Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5.oraz  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora(zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowychPowierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:
Wariant  1  -  dla  stolarkiwewnętrznej

 w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.
Wariant 2 - dla stolarki zewnętrznej

 w świetle zakrywanych otworów.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuPrzy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  sąmocowanie  ościeżnicy na całym obwodzie  oraz izolacja  termiczna i  uszczelnienie  (zewnętrzne,wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakciemontażu okien i drzwi balkonowych.W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszejspecyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  5.5.niniejszej specyfikacji.
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Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  zamocowanie,uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi  balkonowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  zdokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  naprzystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny byćodebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  dousunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownieprzeprowadzić badania.Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należyzapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektornadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowyOdbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowegorobót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przyodbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanychrobotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownikabudowy.Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robótjeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowegoOdbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ichzakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  specyfikacjątechniczną.Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawieprzedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowegoWykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobót,− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytychmateriałów i wyrobów budowlanych,− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
− protokoły odbiorów częściowych,
− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
− wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  zestron umowy.W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4 niniejszej  ST, porównać je zwymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznejoraz dokonać oceny wizualnej.Montaż okien i/lub  drzwi  balkonowych powinien być odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badańsą  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  podwzględem merytorycznym.Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinnybyć przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  koniecznośćregulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  wdokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna
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i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nieograniczają funkcjonalności i trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazićzgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzeniaw stosunku do ustaleń umownych,− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest dodemontażu  wadliwie  wbudowanych  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zamontowania  ichponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego iwykonawcy. Protokół powinien zawierać:− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych zzamówieniem.Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzyzamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancjiCelem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych poużytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robótpoprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnejoraz  sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  i  zamykania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zuwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  anegatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkiezauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH   I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatnościRozliczenie  montażu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  może  być  dokonane  jednorazowo  powykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,po dokonaniu odbiorów częściowych robót.Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  podokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  montażu

okien i/lub drzwi balkonowych
Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie
kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi
balkonowych.Kwota  ryczałtowa  obejmująca  montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  uwzględnia  kosztywykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak:– przygotowanie stanowiska roboczego,– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,– obsługę sprzętu,– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  dowykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
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– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przez  zanieczyszczeniem  iuszkodzeniem,– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  iszczegółowej specyfikacji technicznej,– obsadzenie  ościeżnic  wraz  z  ich  uszczelnieniem  wewnętrznym,  zewnętrznym  orazwykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,– obrobienie progów drzwi balkonowych,– regulację skrzydeł i okuć,– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszejspecyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i  odpadów)  lub w specyfikacji„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,– likwidację stanowiska roboczego,– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  iwymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badaniamechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003PN-EN 410:2001/Ap2:2003

Szkło  w  budownictwie  –  Określenieświetlnych  i  słonecznych  właściwościoszklenia.
3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności  akustycznejelementów  budowlanych  –  Izolacyjność  oddźwięków powietrznych.
4. PN-EN 1026:2001 Okna i  drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.
5. PN-EN 1027:2001 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metodabadania.
6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody  badań  oddziaływania  ogniazewnętrznego na dachy.
7. PN-EN 1191:2002 Okna  i  drzwi  –  Odporność  na  wielokrotneotwieranie i zamykanie – Metoda badania.
8. PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
9. PN-EN 1523:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –Kuloodporność – Metody badań.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  nawłamanie  –  Wymagania  i  klasyfikacja(oryg.).
11. PN-ENV 1628:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  nawłamanie  –  Metoda  badania  dla  określeniaodporności na obciążenie statyczne (oryg.).
12. PN-ENV 1629:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  nawłamanie  –  Metoda  badania  dla  określeniaodporności  na  obciążenie  dynamiczne(oryg.).
13. PN-ENV 1630:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  nawłamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia
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odporności  na  próby  włamania  ręcznego(oryg.).
14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi iżaluzji  –  Obliczanie  współczynnikaprzenikania  ciepła  –  Część  1:Postanowienia ogólne.
15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi iżaluzji  –  Obliczanie  współczynnikaprzenikania  ciepła  –  Część  2:  Metodakomputerowa dla ram.
16. PN-EN 12207:2001 Okna i  drzwi  –  Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.
17. PN-EN 12208:2001 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –Klasyfikacja.
18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna  i  drzwi  –  Odporność  na  obciążeniewiatrem – Klasyfikacja.
19. PN-EN 12211:2001 Okna  i  drzwi  –  Odporność  na  obciążeniewiatrem – Metoda badania.
20. PN-EN 12400:2004 Okna  i  drzwi  –  Trwałość  mechaniczna   –Wymagania i klasyfikacja.
21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmyuszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  iścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymaganiaeksploatacyjne i klasyfikacja.
22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmyuszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  iścian  osłonowych  –  Część  2:  Metodabadania liniowej siły ściskającej.
23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmyuszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  iścian  osłonowych  –  Część  3:  Metodabadania powrotu poodkształceniowego.
24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmyuszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  iścian  osłonowych  –  Część  4:  Metodabadania  powrotu  poodkształceniowego  poprzyspieszonym starzeniu.
25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi–  Określanie  współczynnika  przenikaniaciepła  metodą  skrzynki  grzejnej  –  Część  1:Kompletne okna i drzwi (oryg.).
26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi–  Określanie  współczynnika  przenikaniaciepła  metodą  skrzynki  grzejnej  –  Część  2:Okna  dachowe  i  inne  okna  wystające  zpłaszczyzny.
27. PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim–  Metoda  badania,  wymagania  dotyczącebezpieczeństwa i klasyfikacja.
28. PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwościmechanicznych  –  Obciążenia  pionowe,zwichrowanie i siły operacyjne.
29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  nawybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część1: Rura uderzeniowa (oryg.).
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30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  nawybuch – Metoda badania – Część 2: Próbapoligonowa (oryg.).
31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  nawybuch – Metoda badania – Część 1:  Rurauderzeniowa (oryg.).
32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  nawybuch – Metoda badania – Część 2: Próbapoligonowa (oryg.).
33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja  budynków  –  Badaniewłaściwości  elementów/wyrobów  dowentylacji  mieszkań  –  Część  1:  Urządzeniado  przepływu  powietrza,  montowane  wprzegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.
34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznejpołączone  z  oszkleniem  –  Obliczaniewspółczynnika  przenikania  promieniowaniasłonecznego  i  światła  –  Część  1:  Metodauproszczona.
35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznejpowiązane  z  oszkleniem  –  Obliczaniewspółczynnika przenikania całkowitej energiipromieniowania  słonecznego  i  światła  –Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.
36. PN-ENV 13420:2006 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwomaróżnymi klimatami – Metoda badania (oryg.).
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanychi  elementów  budynków  –  Część  1:Klasyfikacja  na podstawie  badań  reakcji  naogień.
38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanychi  elementów  budynków  –  Część  5:Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badańoddziaływania  ognia  zewnętrznego  nadachy.
39. PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  naobciążenia w płaszczyźnie skrzydła.
40. PN-EN 14609:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  naskręcanie statyczne.
41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna  i  drzwi  –  Norma  wyrobu,  właściwościeksploatacyjne  –  Część  1:  Okna  i  drzwizewnętrzne  bez  właściwości  dotyczącychodporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjnyizolacyjności  akustycznej  elementówbudowlanych  –  Część  1:  ZasadyStosowania  dla  określonych  wyrobów(oryg.).
43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjnyizolacyjności  akustycznej  elementówbudowlanych  –  Część  2:  Pomiarizolacyjności  od  dźwięków  powietrznych(oryg.).
44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny
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izolacyjności  akustycznej  elementówbudowlanych  –  Część  3:  Pomiarizolacyjności  od  dźwięków  uderzeniowych(oryg.).
45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjnyizolacyjności  akustycznej  elementówbudowlanych  –  Część  4:  Procedurypomiarowe i wymagania (oryg.).
46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjnyizolacyjności  akustycznej  elementówbudowlanych  –  Część  5:  Wymaganiadotyczące  laboratoryjnych  stanowiskbadawczych i wyposażenia (oryg.).
47. PN-EN 1990:2004 Eurokod  –  Podstawy  projektowaniakonstrukcji.
48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

Eurokod 1:  Oddziaływania na konstrukcje –Część  1-4:  Oddziaływanie  ogólne  –Oddziaływanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przedhałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –Izolacyjność  akustyczna  przegród  wbudynkach  oraz  izolacyjność  akustycznaelementów budowlanych  – Wymagania.
50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywaniei transport.
51. PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewnianekrosnowe do piwnic i poddaszy.
52. PN-B-91000:1996 Stolarka  budowlana  –  Okna  i  drzwi  –Terminologia.

10.2. Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z późniejszymi zmianami).– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolityDz. U. z 2009  r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowegozakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zpóźniejszymi zmianami).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowegozakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133  z  późniejszymizmianami).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczącebezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymizmianami).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
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deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiembudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów ocenyzgodności,  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oceniezgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z2004 r. Nr 195, poz. 2011).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacjidotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunkówtechnicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,poz. 690 z późniejszymi zmianami).– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatachniebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,poz. 721).– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.  w sprawie oznakowania opakowańsubstancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatówchemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  Wymagania  ogólne  KodCPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok.− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Robotywykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok.− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady– 1990 rok.
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ST 02.01.00 INSTALACJE C.O. 

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzętu budowlanego 

Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu następujących prac: 

montaż grzejników, 

wykonanie izolacji instalacji; 

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji; 

wykonanie płukania instalacji; 

wykonanie prób ciśnieniowych i odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 

dokumentacji. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 

przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami i innymi 

urządzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami 

od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części 

wewnętrznej i części zewnętrznej. 

1.4.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajdująca się w 

obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami 

odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

1.4.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 

obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza 
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nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń 

wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 

pomieszczeń. 

1.4.6. Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 

korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą 

wodną. 

1.4.7. Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ z pompą 

ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej 

współpracy. 

1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prób (lub poper) – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 

instalacji ( podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, 

które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym 

jej punkcie. 

1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 

grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.10. Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.4.11. Ciśnienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów i 

kształtek 

– średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne" Arkady, Warszawa 

1990. 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

184



2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z powyższymi 

dokumentami, i ma to wpływ na niezadowalającą jakość inwestycji, to materiały takie należy 

niezwłocznie zastąpić innymi. Roboty takie przeprowadzone zostaną na koszt wykonawcy.. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 

zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Przewody 

Rurociągi wykonane będą wykonane z rur z usieciowanego polietylenu PE-X z warstwą 

antydyfuzyjną. 

 

2.3. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosować grzejniki zgodnie z wykazem materiałów 

w projekcie. 

 

2.4. Armatura 

- w najwyższych punktach instalacji i przy rozdzielaczach odpowietrzniki automatyczne, 

- w najniższych punktach instalacji kurki odwadniające DN15, 

- armatura odcinająca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiadać minimalne 

parametry pracy p=6bar, t=100’C. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.    Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 
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powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 

ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników 

luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6 

“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 ‰ w 

kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych”. 

 

5.2. Montaż pomp ciepła 

nie dotyczy 

 

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montować należy w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany za pomocą 

odpowiednich zawiesi. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
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skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, 

montowanych w najwyższych punktach instalacji. 

 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed pomalowaniem elementów oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi 

być poddana próbom szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać woda. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badania szczelności przeprowadzić oddzielnie dla każdego zładu. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

Próbę szczelności w części instalacji wykonanej z rur należy przeprowadzić zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych”, tzn. ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji 

powinno mieć wartość ciśnienia roboczego powiększonego o 2 bary, tzn. mieć wartość 8 bar. 

Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia maksymalnej wartości. 

Wyniki badania szczelności zładu wykonanego z rur należy uznać za pozytywne, jeżeli w 

ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien być on umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. 

Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz 

nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do próby budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 

godziny. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, i 

uszczelnień oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wynik badania uważa 

się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
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5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wymianie instalacji c.o.   należy dokonać zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie); 

- bruzdy w ścianach i stropach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji c.o. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 

Dziennik Budowy; 
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-dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów). 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; protokoły z odbiorów 

częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia); 

protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót obejmują: 

podstawy określające zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku

 zasad przedmiarowania); 

ogólne zasady obmiaru robót; 

jednostki obmiarowe; 

wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową. 

Szczegółowe informacje zawarte są w opracowaniach będących podstawą do wykonania 

przedmiarów robót i kosztorysów. 

Obmiary robót należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów oraz na podstawie 

szczegółowych informacji zawartych w Przedmiarach Robót. 

Przedmiary robót objętych sporządzono w jednostkach podanych dla poszczególnych 

nakładów rzeczowych. 

Podane w opisach założeniach kalkulacyjnych nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów, 

pracy i sprzęty uwzględniają całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 

organizacji i przeciętnych warunków wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich 

czynności i nakładów, niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów robót. 

W nakładach rzeczowych materiałów uwzględniono niezbędne ich zużycie do wykonania 

normowanych elementów i robót. 

Nakłady rzeczowe pracy sprzętu ustalono na podstawie obliczeń, wynikających z projektów 

organizacji robót montażowych dla wybranych reprezentantów. Uwzględniają one czas 

zatrudnienia sprzętu niezbędny do wykonania normowanych elementów i robót. 

Nakłady na roboty nieujęte w katalogach nakładów, ustala się na podstawie kalkulacji 

indywidualnej. 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb; 
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- elementy powierzchniowe w m2; 

- inne w sztukach. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

 powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 

PN-91/B-02420“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” 

PN-90/M-75003“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 

PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania” 

PN-EN 215-1: 2002”Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania” 

PN-EN 442-1: 1999”Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” 

PN-EN 442-2: 1999/A1: 2002·”Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 

PN-B-02421: 2000”Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-93/C-04607“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody 
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INSTALACJE WODOCIĄGOWEZ TWORZYW SZTUCZNYCH
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE1. CZEŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC TOWARSZYSZĄCYCH10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Załącznik 1 Protokół badania odbiorczego instalacji wodociągowej Załącznik 2 Protokół odbioru międzyoperacyjnego instal. wodoc.Załącznik 3 Protokół odbioru technicznego-częściowego instal. wodoc.Załącznik 4 Protokół odbioru technicznego-końcowego instal. wodoc.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:ST – Specyfikacja TechnicznaSST – Szczegółowa Specyfikacja TechnicznaPZJ – Program Zabezpieczenia JakościWTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot STPrzedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólnedotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  w  budynkachmieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
1.2. Zakres stosowania STNiniejsza  ST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robótwymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  wprzypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniuprzepisów BHP.
1.3. Zakres robót objętych STSpecyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacjiwodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jestokreślenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie  przygotowania  isposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe, definicjeOkreślenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami  podanymi  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  takżezdefiniowanymi poniżej:
Instalacja  wodociągowa  –  instalację  wodociągową  stanowią  układy  połączonych  przewodów,armatury  i  urządzeń,  służące  do  zaopatrywania  budynków  w  zimną  i  ciepłą  wodę,  spełniającąwymagania  jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych  dotyczących  warunków,  jakimpowinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  –  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieciwodociągowej  rozpoczyna  się  bezpośrednio  za  zestawem  wodomierza  głównego,  a  instalacjazimnej  wody  pochodzącej  z  własnego  ujęcia  (studni)  od  urządzenia,  za  po-mocą  którego  jestpobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja  wodociągowa wody ciepłej  – instalacja  ciepłej  wody rozpoczyna  się  bezpośrednioza zaworem na zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi ispełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości  wody  do  picia,uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych  –  wszelkiego  rodzaju  zaworyprze-znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wodyz instalacji wodociągowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótWykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  zdokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólnewymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowychDokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składowądokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnegozadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2Materiały stosowane do montażu instalacji  wodociągowych będące w myśl  Ustawy o  wyrobachbudowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  zpóźniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typ wyrobu,  kraju po-chodzeniaoraz daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałówWszystkie  materiały  do  montażu  instalacji  wodociągowych  powinny  odpowiadać  wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5,– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, – rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5,– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5.
2.2.2. Armatura sieci wodociągowejArmatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  spełniaćwarunki określone w następujących normach:PN-EN 200:2008,  PN-EN 817:2008,  PN-EN 111:2002,  PN-EN 1286:2004,   PN-EN 1287:2004,PN-EN  1489:2003,  PN-EN  1490:2004,  PN-EN  1491:2004,   PN-EN  1567:2004,  PN-EN12541:2005, PN-EN 15092:2008.
2.2.3. Materiały pomocnicze:– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń,– kleje do wykonania połączeń klejonych,– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych,– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury,

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowęMateriały do wykonania  instalacji  wodociągowej  mogą być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli  spełniająnastępujące warunki:– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej  ininiejszej ST,– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację,– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,– posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowaniaoraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałówWszystkie  materiały  powinny  być  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcjąproducenta.
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2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzemRury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniempromieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej)  rury powinny być chronione przeddziałaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innymmateriałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należyzapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się  i  nie ulegałydeformacji.Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokościmaksymalnej  3 m,  przy czym ramki wiązek  winny spoczywać na sobie,  luźne rury lub niepełnewiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  oszerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  bokuzabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokośćukładania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnychśrednicach winny być składowane odrębnie.Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielaćprzekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie armaturyArmaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i  temperaturze nie niższej  niż 0°C.  Wpomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działającekorodująco.  Armaturę  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeńgrzewczych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnegowpływu  na  jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniuczynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzętużywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  podwzględem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzętpowinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętudo użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychZe względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymiboczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogąbyć dłuższe niż 1 m,– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodziewysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metaloweczęści  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  byćzabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i  desek  pod  łańcuchspinający boczne ściany skrzyni samochodu,– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platformasamochodu powinna być ustawiona w poziomie.Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia–5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armaturyArmaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszcze-niem,uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robótPrzed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.
5.3. Montaż rurociągówPo wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwegomontażu rur, kształtek i armatury.Rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach(na-tynkowe),  w  szachtach,  w  bruzdach  ścian  (podtynkowe)  lub  warstwach  podłogowych  wrurach osłonowych.Wszystkie  przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  prowadzić  w  tulejachochronnych  z  tworzywa  sztucznego.  Przestrzeń  pomiędzy  rurą  i  tuleją  ochronną  powinna  byćwypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa,  z któregojest wykonana rura.Tuleje  ochronne  powinny  mieć  średnicę  wewnętrzną  większą  od  średnicy  zewnętrznejprzewodu:– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przyprzejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynkuna stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone:– w  odległości  minimum  10  cm  od  rurociągów  cieplnych  (mierząc  od  powierzchni  rur).  Wprzypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną,– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm,– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm),– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

196



Przewody  wodociągowe  należy  izolować  gdy  działanie  dowolnego  źródła  ciepła
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a
także gdy są prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości
pary wodnej.Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnieniainstalacji  w jednym lub kilku  punktach  oraz możliwość  odpowietrzenia  przez najwyżej  położonepunkty czerpalne.
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe)Przewody  wodociągowe  układane  bezpośrednio  na  ścianach  (lub  na  wspornikach)  należyzabezpieczyć  przed  wyboczeniem  oraz  przed  zetknięciem  z  powierzchnią  przegrody  przezzastosowanie  właściwych  uchwytów  i  podpór.  W  przypadku  ciepłej  wody  należy  zastosowaćkompensację  wydłużeń  termicznych  (w  przypadku  braku  możliwości  zastosowaniasamokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie odpionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację.
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnychPoza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy:– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji  należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewódmiał możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur),– przy  montażu  pionów  z  rur  stabilizowanych  można  pominąć  kompensacje,  umiesz-czającobejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy międzypunktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m),– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych

(w szlichcie betonowej)Przewody  instalacji  wodociągowej  montowane  w  bruzdach  ściennych  lub  warstwachpodłogowych  należy  układać,  w  miarę  możliwości,  prostopadle  lub  równolegle  do  krawędziprzegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej.Przewody  w  bruzdach  należy  układać  w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego.Dopuszcza  się  układanie  w  bruździe  przewodu  owiniętego  tekturą  falistą  lub  folią  przyzapewnieniu wokół owinięcia przestrzeniu powietrznej.
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznychPrzed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzintych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  po-zbawione  porów,wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagańodpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako:  połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia  mechaniczne  zaciskowe  wykonuje  się  za  pomocą  złączek,  które  zaciskane  są  nakońcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicachdo 110 mm.

5.5. Połączenia z armaturąPrzed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrzneji wewnętrznej.Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wadpowierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  norm  określonych  w  pkt.2.2.2.
Armaturę  na  przewodach  należy  tak  instalować,  aby  kierunek  przepływu  wody  w

przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza).
Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z
projektem.

Armatura  spustowa  powinna  być  instalowana  w  najniższych  punktach  instalacji
umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo
dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być
podłączony z lewej strony.
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Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonaćzgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych  (zeszyt  nr  7COBRTI  INSTAL).  Zastosowanie  rodzajów  połączeń  armatury  z  instalacją  należy  wykonaćprzestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem

Nazwa przyboru Wysokość ustawieniaarmatury czerpalnejnad podłogą
Wysokość górnejkrawędzi przedniejścianki przyboru nadpodłogą

Wysokośćustawienia:
– m m m

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60

armatury czerpalnejnad górnąkrawędzią przedniejścianki przyboru0,25 ÷ 0,35

zlewozmywak do pracystojącej 1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90
zlewozmywak do pracysiedzącej 1,00 ÷ 1,10 0,75
umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80
umywalka wprzedszkolu 0,85 ÷ 0,95 0,60

Wysokość ustawienia armatury ściennej
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia:

– m
wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny0,10 ÷ 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku1,00 ÷ 1,50

główki natrysku stałego górnego nad posadzką  brodzika natrysku,licząc od sitka główki2,10 ÷ 2,20
główki natrysku stałego bocznego nad posadzką  brodzikanatrysku, licząc od sitka główki  1,80 ÷ 2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu  do mycia nóg0,10 ÷ 0,15
poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75
poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką  0,80 ÷ 0,90
ciśnieniowy  zawórspłukujący osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką  1,10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne”, pkt 6
6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  należy

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji
wodociągowych” (zeszyt nr 7)Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości
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ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  iroszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznościąprzewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½  godziny, jeżeli w dalszymciągu  nie  występują  przecieki  i  roszenie  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,6  bara,przystępuje się do badania głównego.
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacjiinstalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym –brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, żeinstalacja  wodociągowa  została  wykonana  w  sposób  prawidłowy,  chyba  że  wymagane  sąjeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartośćciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.Badanie  szczelności  instalacji  możemy  również  przeprowadzić  sprężonym  powietrzem(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadkuciśnienia  na  manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  inależy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  badań  szczelności  wodą  zimną  z  wynikiempozytywnym,  należy  dodatkowo  przeprowadzić  badanie  szczelności  wodą  o  temp.  60°C,  przyciśnieniu roboczym.Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne”, pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robótObmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacjąprojektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.● Długość rurociągów:

– należy  liczyć  od  końcówki  ostatniego  łącznika  w  podejściu  do  wodomierza  (od  stronyinstalacji)  bądź  od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (wprzypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do  końcówki  podejścia  doposzczególnych punktów czerpania wody,– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależnościod  rodzajów rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów połączeń  bez  odliczania  długości  łącznikóworaz  armatury  łączonych  na  gwint,  nie  wlicza  się  natomiast  do  długości  rurociągówarmatury kołnierzowej,– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnieod  tego  do  przedmiaru  wprowadza  się  liczbę  podejść  według  średnic  rurociągów  irodzajów  podejść.  Przy  ustalaniu  liczby  podejść  należy  odrębnie  liczyć  podejścia  wodyzimnej, odrębnie – wody ciepłej,– długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do  ogólnejdługości rurociągów,– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.● Elementy i urządzenia instalacji,  jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub
kompletach.● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału
według średnic oraz rodzajów budynków.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne”, pkt 8
8.2. Zakres badań odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji  wodociągowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”.Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzyinwestorem  i  wykonawcą  z  tym,  że  powinny  one  objąć  co  najmniej  badania  odbiorczeszczelności,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed  prze-kroczeniemgranicznych  wartości  ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  możliwością  pogorszeniajakości  wody  wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami  skracającymi  trwałość  instalacji,zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  przed  możliwością  przepływów zwrotnych.  Zakres  tychbadań określony został w pkt. 11 WTWiO.Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,– spadków ciśnienia  wody w instalacji  za  pomocą  manometrów różnicowych  zapewniającychdokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należyprzeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru(Załącznik 2).
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępurobót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanychbruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach
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osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  którychsprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  techniczne-gokońcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.W ramach odbioru częściowego należy:– sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  zdokumentacją  projektową  oraz  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi(szczegółowymi),– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  wodpowiednich punktach WTWiO,– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowewykonanie  robót  (Załącznik  3)  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  Wprotokole należy jednoznacznie  zidentyfikować lokalizację  odcinków instalacji,  które  były  objęteodbiorem częściowym.
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowejInstalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,– dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiempozytywnym.W ramach odbioru końcowego należy:– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacjąprojektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  wodpowiednich punktach WTWiO,– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4).
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatnościRozliczenie  robót  montażowych  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  może  byćdokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lubetapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  podokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartośćtych robót obliczona na podstawie:– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażoweinstalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają:– przygotowanie stanowiska roboczego,– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,– montaż rurociągów i armatury,– wykonanie prób ciśnieniowych,– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10)Ogólne wymagania techniczne.
2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukującedo  misek  ustępowych  i  samoczynnie  zamykanezawory spłukujące do pisuarów.
3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskociśnieniowe  –  Ogólnewymagania techniczne.
4. PN-EN 1287:2004 Baterie  termostatyczne  niskociśnieniowe  –  Ogólnewymagania techniczne.
5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowegoodwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemią i  nadziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)(PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne.
6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowegoodwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemią i  nadziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)(PVC-U) – Część 2: Rury.
7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowegoodwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemią i  nadziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)(PVC-U) – Część 3: Kształtki.
8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowegoodwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemią i  nadziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)(PVC-U) – Część 4: Armatura.
9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowegoodwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemią i  nadziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)(PVC-U)  –  Część  5:  Przydatność  systemu  dostosowania.
10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu)  (PVC-U)  –  Część  6:  Zalecenia  dotyczącewykonania instalacji.
11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu)  (PVC-U)  –  Część  7:  Zalecenia  do  ocenyzgodności.
12. PN-EN 14814:2008 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  ztermoplastycznych  tworzyw  sztucznych  doprzesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania.
13. PN-EN 1489:2003 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  bezpieczeństwa  –Badania i wymagania.
14. PN-EN 1490:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zespolone  zaworynadmiarowe  temperaturowo-ciśnieniowe  –  Badania  iwymagania.
15. PN-EN 1491:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  rozprężne  –
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Badania i wymagania.
16. PN-EN 15092:2008 Zawory  w  budynkach  –  Zawory  mieszające  nazasilaniu  instalacji  ciepłej  wody  –  Badania  iwymagania.
17. PN-EN 1567:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  redukcyjne  izespolone  zawory  redukcyjne  ciśnienia  wody–Wymagania i badania.
18. PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 Systemy  przewodów  rurowych  do  instalacji  ciepłej  izimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Część  1:Wymagania ogólne.
19. PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Część 2: Rury.
20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Część 3: Kształtki.
21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
22. PN-EN ISO 15875-1:2005PN-EN ISO 158751:2005/A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowanypolietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne.
23. PN-EN ISO 15875-2:2005PN-EN ISO 158752:2005/A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowanypolietylen (PE-X) Część 2: Rury.
24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowanypolietylen (PE-X) Część 3: Kształtki.
25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowanypolietylen  (PE-X)  Część  5:  Przydatność  systemu  dostosowania.
26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).Część 1: Wymagania ogólne.
27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).Część 2: Rury.
28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).Część 3: Kształtki.
29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
30. PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  winstalacjach  wodociągowych  i  ogólne  wymaganiadotyczące  urządzeń  zapobiegającychzanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
31. PN-EN 200:2008 Armatura  sanitarna  –  Zawory  wypływowe  i  bateriemieszające do systemów zasilania wodę typu 1 i typu2 – Ogólne wymagania techniczne.
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32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierzedo wody pitnej zimnej – Wymagania.
33. PN-M-54901.03:1992 Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  –Łączniki.
34. PN-M-54901.04:1992 Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  –Nakrętki do łączników.
35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacjiwodo-ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej dospożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacjiwodo-ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej dospożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje.
37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) –Ogólne wymagania techniczne.
38. PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  zpolipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
10.2. Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.).– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.zm.).– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowymodprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.3. Rozporządzenia– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  r.  w  sprawie  jakości  wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty, instrukcje – Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru Instalacji  Wodociągowych – zeszyt  7  – COBRTIINSTAL.– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  PolskaKorporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  KodCPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
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Załącznik 1
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
1. Identyfikacja instalacjiInstalacja wodociągowa ...................................................  realizowana w ......................................................... ul. ............................................        (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ...........................................................................
2. Przedmiot badaniaBadaniem objęto: ...............................................................................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)
3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

4. Opis badania:............................................................................................................................................................................................................................
5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:............................................................................................................................................................................................................................
6. Komisja stwierdza, że badanie:
6.1.zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2.ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do

badania w terminie do dnia ...................................*Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* ipodpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.
7. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić

205



Załącznik 2
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1. Identyfikacja instalacjiInstalacja wodociągowa ...................................................  realizowana w ......................................................... ul. ............................................        (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ...........................................................................Projekt zweryfikowany przez .................................................................
2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego............................................................................................................................................................................................................................
3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:............................................................................................................................................................................................................................
5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem
odbioru międzyoperacyjnego:
5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  przedstawioną  dokumentacją  i  w

sposób (umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;
5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny

zostać przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia ....................*Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)*i podpisane pozostałe ustalenia Komisji.
6. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Instalacja wodociągowa ...................................................  realizowanaw ......................................................... ul. ............................................        (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ...........................................................................Projekt zweryfikowany przez .................................................................
2. Zakres odbioru częściowego:............................................................................................................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)
3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:a) umowę ..............................................................................................b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,d) ..........................................................................................................e) ..........................................................................................................
5. Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  będąca  przedmiotem  odbioru  została
zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umową,  przedstawioną  dokumentacją  oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (może)* (nie może)* zostać
odebrana.
6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)*
7. ..........................................................................................................Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)*i  podpisane  pozostałe  ustalenia,  a  tak  że  uwagi  Komisji,  w  tym  dotyczące  terminu  i  zgodnościwykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.
8. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 4
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1. Przedmiot odbioruInstalacja wodociągowa ...................................................  realizowana w ......................................................... ul. ............................................        (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ...........................................................................Projekt zweryfikowany przez .................................................................
2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:a) umowę ..............................................................................................b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,c) ..........................................................................................................d) ..........................................................................................................
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji,b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,c) dokumentację techniczną powykonawczą,d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,e) ..........................................................................................................f) ...........................................................................................................g) ..........................................................................................................
5. Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z
umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja (może)* (nie może)* być odebrana i użytkowana.
6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*
7. ..........................................................................................................Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)*i  podpisane  pozostałe  ustalenia,  a  tak  że  uwagi  Komisji,  w  tym  dotyczące  terminu  i  zgodnościwykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.
8. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR ZTWORZYW SZTUCZNYCH(Kod CPV 45332300-6)
ST.02.03.00
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE1. CZEŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Załącznik 1   Protokół badania odbiorczego instalacji kanalizacyjnej Załącznik 2   Protokół odbioru międzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnejZałącznik 3   Protokół odbioru technicznego-częściowego instalacji kanalizacyjnejZałącznik 4   Protokół odbioru technicznego-końcowego instalacji kanalizacyjnej

Najważniejsze oznaczenia i skróty:ST – Specyfikacja TechnicznaSST – Szczegółowa Specyfikacja TechnicznaPZJ – Program Zabezpieczenia JakościWTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot STPrzedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólnedotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  wbudynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
1.2. Zakres stosowania STNiniejsza  ST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robótwymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  wprzypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  żepodstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  zdoświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniuprzepisów BHP.
1.3. Zakres robót objętych STSpecyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacjikanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych,  ich  uzbrojenia  oraz  montażu  przyborów  i  urządzeń.Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagańw  zakresie  przygotowania  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań  dotyczących  wykonania  instalacjioraz ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe, definicjeOkreślenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  orazokreśleniami podanymi w Specyfikacji  Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 1.4.
Instalację  kanalizacyjną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,przyborami  i  wpustami  odprowadzającymi  ścieki  do  przyłącza  kanalizacyjnego,  przydomowejoczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego.
Przybór  sanitarny  –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeńpłynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście  –  przewód  łączący  przybór  sanitarny  lub  urządzenie  z  przewodem  spustowym  lubprzewodem odpływowym.
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mającepołączenie z atmosferą.
Przewód  spustowy  (pion)  –  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  podejśćkanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód  odpływowy  (poziom)  –  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  doprzykanalika lub innego odbiornika.
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzaniaich do instalacji kanalizacyjnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótWykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  zdokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji  kanalizacyjnych,specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztukąbudowlaną.  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST  „Wymagania  ogólne”   Kod  CPV45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnychDokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składowądokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnegozadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2Materiały stosowane do montażu  instalacji  kanalizacyjnych będące  w myśl  Ustawy o  wyrobachbudowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  zpóźniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia orazdaty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałówWszystkie  materiały  do  montażu  instalacji  kanalizacyjnych  powinny  odpowiadać  wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe– rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  –  PN-EN  1329-1:2001,  PN-ENV1329-2:2002(U),– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,– rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.2.2. Przybory i urządzeniaPrzybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  muszą  spełniać  wymaganiaokreślone  w  odpowiednich  normach:  PN-EN  997:2005/A1:2009,  PN-EN  1253-1:2005,  PN-B12635:1981,  PN-EN  14296:2007,  PN-EN  14516+A1:2010,  PN-EN  14527+A1:2010,PN-B-75704.01.1986.
2.2.3. Materiały pomocnicze:– sznur konopny surowy i smołowany, – włókno konopne i pasta uszczelniająca,– kleje do wykonania połączeń klejonych,– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych,– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń,
2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowęMateriały do wykonania  instalacji  kanalizacyjnej  mogą być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli  spełniająnastępujące warunki:– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  ininiejszej ST,– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację,– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania orazkarty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałówWszystkie  materiały  powinny  być  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcjąproducenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzemRury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniempromieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej)  rury powinny być chronione przeddziałaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innymmateriałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należyzapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się  i  nie ulegałydeformacji.Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokościmaksymalnej  3 m,  przy czym ramki wiązek  winny spoczywać na sobie,  luźne rury lub niepełne
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wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  oszerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  bokuzabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokośćukładania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnychśrednicach winny być składowane odrębnie.Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielaćprzekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie urządzeńUrządzenia  sanitarne  żeliwne,  porcelanowe,  kamionkowe  i  blaszane  składować  należy  wmagazynach  zamkniętych  lub  pod  wiatami.  Urządzenia  sanitarne  z  tworzyw sztucznych  należy
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0C.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnegowpływu  na  jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniuczynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzętużywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  podwzględem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzętpowinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętudo użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychZe względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymiboczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogąbyć dłuższe niż 1 m,– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodziewysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metaloweczęści  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  byćzabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej   i  desek  pod  łańcuchspinający boczne ściany skrzyni samochodu,– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platformasamochodu powinna być ustawiona w poziomie.Według  zaleceń  producentów  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia0°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeńPrzybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem,uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robótPrzed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
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– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.
5.3. Montaż rurociągówPo wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwegomontażu rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń.Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników  w  sposóbzapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzenianiasię drgań i hałasów.Przewody  pod  podłogą  w  ziemi  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  równolegle  lubprostopadle  do  fundamentów  budynku.  Przewody  z  rur  kielichowych  powinny  mieć  kielichyułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.Przy  przejściach  przewodów  przez  ściany  i  stropy  należy  zastosować  tuleje  ochronnewypełnione materiałem uszczelniającym.Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu.Przewodów  kanalizacyjnych  nie  należy  prowadzić  nad  przewodami  instalacji  wody  ciepłej  izimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1m).  Przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  być  zabezpieczone  przed  tarciem  o  ścianębruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą.
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5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznychPrzed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzintych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagańodpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. Połączenia kielichowe na wcisk.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzonąuszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne  jeststosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę naosiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniamiPrzed  przystąpieniem  do  montażu  przyborów  i  urządzeń  należy  dokonać  oględzin  ichpowierzchni.Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych wstopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO„Instalacji  kanalizacyjnych”,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przezproducentów określonych przyborów i urządzeń.Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinnabyć następująca:– umywalka         0,75-0,80 m– umywalka w przedszkolu         0,60 m– zlew         0,50-0,60 m– zlewozmywak do pracy stojącej   0,85-0,90 m– zlewozmywak do pracy siedzącej   0,75 m– pisuar dla dorosłych         0,65 m– miska ustępowa wisząca         0,40 m.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  należy

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji
kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie  na  szczelność  przezzalanie ich wodą na całej wysokości (do poziomu dachu).Szczelność  podejść  i  pionów  odprowadzających  ścieki  bytowe  bada  się  obserwującswobodny  przepływ  wody  odprowadzanej  z  losowo  wybranych  przyborów  sanitarnych.Przewody  odpływowe  należy  napełnić  wodą  do  poziomu  powyżej  kolana  łączącego  teprzewody z pionem.
Jeżeli  przewody  kanalizacyjne  i  ich  połączenia  nie  wykazują  przecieków  to  wynik  badaniaszczelności należy uznać za pozytywny.Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  podane zostały w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV

45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robótObmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacjąprojektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości  rurociągów w

zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Dodługości  rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych,  czyszczaków, rur  wywiewnych i  innychelementów.● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach
według  rodzajów  podejść  i  średnic  odpływu  z  danego  urządzenia.  Długość  rurociągów  wpodejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejśćdo  urządzeń  (przyborów),  stanowiących  komplet  urządzeń  łączonych  szeregowo,  jakumywalki i pisuary.● Uzbrojenie  rurociągów  –  wpusty,  syfony,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  się  w
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.● Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ustępy  itp.  –  oblicza  się  w  sztukach  lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.● Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  się  w  sztukach  z  podaniem
rodzaju materiału i średnicy.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Zakres badań odbiorczychBadania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniamipodanymi w pkt. 11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  należy  ustalić  w  umowie  pomiędzy  inwestorem  iwykonawcą  robót.  Badania  te  powinny  objąć  co  najmniej  sprawdzenie  szczelności,zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu.
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjneOdbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:– przebieg tras kanalizacyjnych,– szczelność połączeń,
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– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,– lokalizacja przyborów i urządzeń.Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbiorutechnicznego – częściowego (Załącznik 2).
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnejOdbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępurobót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnionebądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –częściowego  (Załącznik  3)  oraz  dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych.  W  protokole  należyjednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków  instalacji,  które  były  objęte  odbioremczęściowym.
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnejInstalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po  zakończeniu  wszystkich robótmontażowych oraz dokonaniu  badań odbiorczych częściowych,  z  których wszystkie  zakończyłysię wynikiem pozytywnym.W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,– prawidłowość wykonania połączeń,– wielkość spadków przewodów,– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,– prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między  uchwytami(podporami),– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,– zgodność  wykonanej  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów,przyborów i urządzeń.Z  odbioru  końcowego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  –  końcowego(Załącznik 4).
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatnościRozliczenie  robót  montażowych  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  byćdokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lubetapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  podokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartośćtych robót obliczona na podstawie:
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażoweinstalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:– przygotowanie stanowiska roboczego,– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,– montaż rurociągów przyborów i urządzeń,– wykonanie prób szczelności,– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 31:2000 Umywalki  na  postumencie  –  Wymiaryprzyłączeniowe.
2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe.
3. PN-EN 35:2001PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety  stojące  zasilane  od  góry  –  Wymiaryprzyłączeniowe.
4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe.
5. PN-EN 111:2004 Wiszące  umywalki  do  mycia  rąk  –  Wymiaryprzyłączeniowe.
6. PN-EN 198:2008 Urządzenia  sanitarne  –  Wanny  wykonane  zwylewanych  płyt  z  usieciowanego  tworzywaakrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.)
7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe.
8. PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe.
9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe.
10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty  ściekowe  w  budynkach  –  Część  1:Wymagania.
12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypustyściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe.
14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  doodprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  iwysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli–  Niezmiękczony polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo odprowadzenia nieczystości  i  ścieków (o niskiej  iwysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcjibudowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu(PVC-U).  Część  2:  Zalecenia  dotyczące  ocenyzgodności.
16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  doodprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  iwysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcjibudowli.  Polipropylen  (PP).  Część  1:  Wymaganiadotyczące rur, kształtek i systemu.
17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo odprowadzenia nieczystości  i  ścieków (o niskiej  iwysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcjibudowli.  Polipropylen  (PP).  Część  2:  Zalecenia  dooceny zgodności.
18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo odprowadzania nieczystości  i  ścieków (o niskiej  iwysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
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budowli.  Polietylen  (PE).  Część  1:  Wymaganiadotyczące rur, kształtek i systemu.
19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznychdo odprowadzenia nieczystości  i  ścieków (o niskiej  iwysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcjibudowli.  Polietylen  (PE).  Część  2:  Zaleceniadotyczące oceny zgodności.
10.2. Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z 2004 r.  Nr  92,  poz.881 z późn. zm.).– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.zm.).– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowymodprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  PolskaKorporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  KodCPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.– Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Instalacji  Kanalizacyjnych – zeszyt  12 –  COBRTIINSTAL.
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Załącznik 1
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Przedmiot badaniaInstalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana w ......................................................... ul. ...............................................................

           (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ..............................................................................................Badaniem objęto: ......................................................................................................................................................................................................................................
                      (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

3. Opis badania:..................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:..................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Komisja stwierdza, że badanie:
5.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
5.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do

badania w terminie do dnia ...................*Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* ipodpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.
6. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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 Załącznik 2
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO  INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Identyfikacja instalacjiInstalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana w ......................................................... ul. ...............................................................

           (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ..............................................................................................Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................
2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego..................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Skład Komisji

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:..................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem
odbioru międzyoperacyjnego:
5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  przedstawioną  dokumentacją  i  w

sposób (umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;
5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać

przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................*Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* ipodpisane pozostałe ustalenia Komisji.
6. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO   INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioruInstalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana w ......................................................... ul. ...............................................................
           (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ..............................................................................................Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Zakres odbioru częściowego:..................................................................................................................................................................................................................................................................
(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)3. Skład Komisji

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:a) umowę .................................................................................................................b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,d) .............................................................................................................................e) .............................................................................................................................
5. Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  będąca  przedmiotem  odbioru  została
zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umową,  przedstawioną  dokumentacją  oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (może)* (nie może)* zostać
odebrana.
6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* .......
7. .............................................................................................................................Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* ipodpisane  pozostałe  ustalenia,  a  tak  że  uwagi  Komisji,  w  tym  dotyczące  terminu  i  zgodnościwykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.
8. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 4
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO   INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Przedmiot odbioruInstalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana w ......................................................... ul. ...............................................................

           (nazwa miejscowości)zaprojektowana przez ..............................................................................................Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................
2. Skład Komisji

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzór
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:a) umowę .................................................................................................................b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,c) .............................................................................................................................d) .............................................................................................................................
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji,b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,c) dokumentacje techniczną powykonawczą,d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,e) .............................................................................................................................f) ..............................................................................................................................g) .............................................................................................................................
5. Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z
umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja (może)* (nie może)* być odebrana i użytkowana.
6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*
7. .............................................................................................................................Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* ipodpisane  pozostałe  ustalenia,  a  tak  że  uwagi  Komisji,  w  tym  dotyczące  terminu  i  zgodnościwykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.
8. Podpisy członków KomisjiInwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant1. 2. 3. 4. 5................... ................. ................. .................. ................
* niepotrzebne skreślić
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

SST-E-1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
SST-E-1.1 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 
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SST-E- 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych w zakresie przebudowy wraz z rozbudową budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą na działkach nr ewid. 113/1, w msc. 
Grabów nad Wisłą, w obrębie Przyłęk.

1.2.Zakres stosowania SST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych szczegółowe specyfikacje techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania, wspólne dla wszystkich robót objętych Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu 
z nimi. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

2. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
7. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.

8. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

9. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

11. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

12. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

13. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone 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 „Kontraktowych 
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Dane 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 wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remont („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do 
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dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. 
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. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 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, jednoznacznie 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 Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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 zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalizację niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia  
i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu 
może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na 
to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone  
w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
3. SPRZĘT 
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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, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 
sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny 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 
Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia  
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej 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, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
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. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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 usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1  
i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie  
i wpisuje do książki obmiarów. 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
, jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu 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 częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

235



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 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 kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST-E-1.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST-T- 2.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 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) oczyszczanie, 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 oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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 SST-E-1.1 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
WEWNĘTRZNA. 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy instalacji elektrycznej wewnętrznej,  
w ramach realizacji zadania dotyczącego zasilania przebudowanych i zmieniających funkcję pomieszczeń, 
realizowanych w budynkach oświatowych: Przedszkole nr 7, Przedszkola nr 15, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 
2, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, oraz budynku internatu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.pkt 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową 
pomieszczeń oświatowych w w/w lokalizacjach. 
Instalację elektryczną wewnątrz budynku, zaprojektowano w oparciu o Prawo Budowlane oraz rozporządzenie 
z dnia 14 grudnia 1994r. Ministra Gospodarki Przestrzennej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy zastosowaniu obowiązujących PN-EN zapewniających 
bezpieczeństwo użytkowania, jak również bezpieczeństwo pożarowe. 
 
2.0 Kolejność robót objętych specyfikacją techniczną: 
Zakres i kolejność robót objętych specyfikacją techniczną zgodnie z przedmiarem robót budowlanych. 
2.1 Roboty przeprowadzone zostaną w zakresie: 

- montaż tablicy rozdzielczej; 

- montaż aparatury rozdzielczej w rozdzielnicy; 

- montaż przewodów; 

- montaż opraw oświetleniowych; 

- wykonanie uziomu. 
2.2 Roboty kablowe. 

- układanie przewodów wewnątrz budynku. 
 2.3 Prace rozruchowe i pomiarowe. 

- pomiar rezystancji izolacji i uziemienia; 
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- pomiary ochrony przeciwporażeniowej; 

- uruchomienie instalacji (załączenie napięcia); 

- przeprowadzenie prób i pozostałych pomiarów po wykonaniu instalacji (pomiary oświetlenia 
podstawowego oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego). 

 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

4.  Określenia podstawowe 
4.1 „zagospodarowaniu terenu budowy (robot)” - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz 
obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków 
usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów; 
 
4.2 „strefie niebezpiecznej” - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzi; 
 
4.3 „instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” - rozumie się przez to sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 
 
4.4 „rusztowaniu roboczym” - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
 
4.5 „rusztowaniu ochronnym” - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, służącą do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów; 
 
5. MATERIAŁY 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-E-1.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
5.2. Elementy instalacji elektrycznej. 
Oprawy oświetleniowe 
W celu uzyskania wymaganego poziomu natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego  
w poszczególnych pomieszczeniach przedmiotowych budynków należy zastosować oprawy oświetleniowe wg 
projektu - parametry opraw i moce źródeł światła zgodnie z projektem. Muszą być spełnione wymagania normy 
PN-EN 12464-1:2012. 
Rozdzielnice i wyposażenie 
Należy zastosować tablice rozdzielcze mogące pomieścić projektowaną aparaturę +30%, zgodną ze schematami 
ideowymi. 
Przewody 
Przewody używane do wykonania instalacji elektrycznej winny mieć izolację przystosowana na napięcie 750V. 
Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny 
Do elektrotechnicznego osprzętu instalacyjnego zalicza się urządzenia, które spełniają takie zadania jak: 
fizyczne zamocowanie przewodów, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.  
Rury winidurowe sztywne – chronią przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach 
niemieszkalnych. Łączenie rur realizować przez wsunięcie do odpowiednich złączek. Zakres temperatur 
otoczenia, w których mogą pracować, to najczęściej od –5oC do +60oC. Rury winidurowe sztywne powinny 
spełniać normę EN 50086-2-2 i IEC 61386-2-1  
Rury winidurowe giętkie (karbowane) – chronią przewody instalowane pod tynkiem. Mogą być również 
zatapiane w betonie. Montaż odbywa się bez złączek, bowiem rury tnie się na odcinki wystarczające do 
połączenia sąsiednich puszek i innego osprzętu. Rury powinny spełniać normę EN 50086-2-2 i IEC 61386-2  
Listwy instalacyjne – są wykonane z tworzyw sztucznych i służą do układania przewodów. Zaleta stosowania to 
wymienialność instalacji. 
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Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej – są to prefabrykaty do prowadzenia znacznej liczby 
przewodów. Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-E-05100-1 i  
pr. PN-E-05100-2. 
 
5.3 Warunki techniczne dotyczące materiałów. 
Do wykonywania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania  
w budownictwie, dla których wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich 
Normach, aprobat technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się również wyroby 
umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
 
 
 
5.4 Składowanie materiałów 
Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych.  
 
6. SPRZĘT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
6.2 Wymagany sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót: 

- spawarka transformatorowa, 
- zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA, 
- elektronarzędzia (wiertarkę udarową, wibromłot), 
- narzędzia ręczne izolowane, 
- sprzęt pomiarowy instalacji elektrycznej tj. miernik do pomiaru: stanu izolacji, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia. 
- sprzęt do pomiaru instalacji okablowania strukturalnego miedzianego: 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być przechowywany zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
7. TRANSPORT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
7.2 Transport materiałów elektrycznych 
Transport tablic rozdzielczych oraz elementów instalacji niskoprądowych wykonać przy okazji transportu kabli. 
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
- kabel należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż  
40 C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 – krotna średnica kabla; 
 
8. Informacje o terenie budowy - robót 
Zagospodarowanie terenu budowy, robót wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych, 
co najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
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Inwestor wskaże miejsca poboru energii elektrycznej. 
Na czas prowadzenia robót teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Należy umieścić w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest 
możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a także oświetlenie terenu w 
godzinach wieczornych i nocnych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy 
wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Teren budowy i robót należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.  
Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,  
a dwukierunkowego - 1,2 m. 
Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Daszki 
ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem  
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość 
daszka ochronnego wynosi, co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
 
8.1 Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy (Norma PN HD 60364 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa) 
zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby:  

- napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 
60 V prądu stałego, jeżeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem pośrednim za pomocą 
samoczynnego wyłączenia zasilania , 

- gniazda wtyczkowe były chronione urządzeniami ochronnymi różnicowoprądowymi o prądzie zadziałania 
nie większym niż 30 mA ( przy czym jeden wyłącznik powinien chronić nie więcej niż 4 gniazda wtyczkowe) 
albo były zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nieprzekraczającym 
napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale,  

- do zasilania terenu budowy był stosowany układ sieci TN-S, 

- sprzęt i osprzęt instalacyjny był w stopniu ochrony, co najmniej IP 54 a urządzenia rozdzielcze w stopniu 
ochrony, co najmniej IP 44,  

- stosowanie w szerokim zakresie na terenie budowy odbiorników, narzędzi oraz urządzeń w II klasie 
ochronności, 

- cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie były chronione wyłącznikiem ochronnym 
różnicowoprądowym selektywnym o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA. 
 

9. Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych. 

 Tablice rozdzielcze należy usytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

 Wyznaczanie trasy przebiegu kabli i przewodów. 
Kable i przewody prowadzić uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji  
i remontów. Trasy ułożenia kabli powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian  
i stropów. 

 Łączenie przewodów i kabli. 
Instalację wykonać w systemie TN-S.  
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju  
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku żył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość niekorzystnego 
oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz montowanych zakończeń. 
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10. OBMIAR ROBÓT 
10.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
10.2 Obmiar robót dla instalacji 
Jednostką obmiarową dla instalacji wewnętrznej jest ilość tablic rozdzielczych i długość kabli. 
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
11.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
11.2 Zakres kontroli 
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
sprawdzić stan kabli, przewodów; 
sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz przewodów i kabli; 
sprawdzić sposób ułożenia kabli; 
sprawdzić prawidłowość wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej; 
sprawdzić pracę instalacji pod napięciem; 
wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
wykonać pomiar rezystancji uziomów roboczych; 
wykonać pomiar rezystancji przewodów i kabli; 
 
12. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty instalacyjne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9 dały wyniki pozytywne. 
 
12.1 Odbiór tablicy rozdzielczej 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy tablica rozdzielcza lub jej części odpowiadają tym wymogom 
dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu 
podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: stanu pokryć 
antykorozyjnych, ciągłości przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych, elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem jakość wykonania, połączeń w obwodach głównych jakość konstrukcji. Po 
zamontowaniu tablicy rozdzielczej we wnęce bądź na ścianie należy sprawdzić; stan powłok antykorozyjnych  
i powłok malarskich jakość połączeń, przewodów wchodzących i wychodzących z tablicy, zgodność schematu 
tablicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz 
tablicy rozdzielczej. 

 
12.2  Próby i pomiary 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary. Pomiary 
montażowe obejmują: 
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
c) pomiar rezystancji izolacji kabli zasilających należy dokonać induktorem 2,5kV, 
d) pomiar skuteczności szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania i działania wyłączników 
przeciwporażeniowych, 
e) pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
f) pomiar awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (czas podtrzymania oraz czas przełączenia), 
g) pomiar rezystancji uziemienia. 
Badanie ciągłości połączenia z przewodem ochronnym obejmują: 
•   pomiary wartości impedancji pętli zwarcia, 
•   pomiary wartości napięcia znamionowego sieci względem ziemi, 
• pomiar rezystancji uziemienia dla skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. 
Z prób i pomiarów należy sporządzić protokół lub wpisać wyniki prób do odpowiednich pozycji dokumentacji 
powykonawczej; dokumenty należy uzupełnić podpisami kierownika budowy. 
 
13. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą wg wymagań podanych w ustawie Prawo budowlane.  
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Winna ona zawierać 
a) projekt powykonawczy, 
b) dokumentację fabryczną, serwisową oraz DTR - w języku polskim – zainstalowanych urządzeń, 
c) instrukcję obsługi oraz zalecenia instalacyjne dostawcy zainstalowanych urządzeń, 
d) karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń  
e) gwarancję wykonawcy na roboty montażowe i instalacyjne,  
f) protokoły przeprowadzenia pomiarów, 
f) dokumenty potwierdzające, że zainstalowane urządzenie jest dopuszczone do ruchu lub obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
g) oświadczenie wykonawcy urządzenia/instalacji, iż urządzenie elektryczne (instalacja) zostało wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, PN/E i innymi przepisami szczegółowymi. 
 
14. Przekazanie do eksploatacji 
1. Przekazanie przedmiotowego przedsięwzięcia do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym  
i elektrycznych) wykonanych po odbiorze końcowym. 
2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunięcia 
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez 
użytkownika w okresie gwarancyjnym. 
3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 

 
15. AKTY PRAWNE I NORMY 
1. Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4.06 1997) wraz  

z późniejszymi zmianami, 
2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja 2003 r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

6.  Normy: PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-91/M-34501, 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.), 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.), 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 
1998 r.), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. 
U. z dnia 4 grudnia 2001 r.), 

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.), 
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.). 
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