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I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45.000000

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych związanych z " Remontem 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie”
1.2.

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej
i pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Zestawienie planowanych prac budowlanych wraz z podziałem na poszczególne etapy wykonania
robót:
a)















b)















ETAP I - prace rozbiórkowe i przygotowawcze
usunięcie wyposażenia, armatury łazienkowej ,
skucie ze ścian istniejących płytek ceramicznych z klejem i tynkiem cem.- wap.,
skucie tynków cem.- wap.
skucie płytek ceramicznych z podłogi z klejem ,
demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
demontaż zabudowy wod.-kan. ,
demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego,
wykucia, podkucia w ścianach z cegły pełnej,
demontaż ścianek działowych wg rysunków,
demontaż urządzeń i instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,
demontaż instalacji i urządzeń wod.-kan.,
wykucie otworów i bruzd w posadzce, ścianach i stropie,
zabezpieczenie budowy przed zniszczeniami,
wynoszenie gruzu i materiałów z rozbiórek,
wywóz, utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek
ETAP II – prace budowlane
wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych,
wykonanie nowej instalacji sanitarnej wod-kan.,
wykonanie wentylacji mechanicznej wg projektu branżowego,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektów branżowych,
wykonanie konstrukcji suchej zabudowy ścian i sufitów i montaż płyt GKBi,
wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego kasetonowego,
wyrównanie ścian z wykonanych bruzd i otworów,
nałożenie nowych tynków cem-wap.
montaż stolarki drzwiowej,
wyrównanie posadzek- wylewka samopoziomująca,
zabezpieczenie ścian i posadzek izolacja przeciwwilgociową,
ułożenie posadzek z płytek gresowych,
licowanie ścian płytkami gresowymi,
szpachlowanie i malowanie fragmentów sufitów przy oknie farbami emulsyjnymi,

4

 nałożenie na parapety żywicy epoksydowej
b)
ETAP III – prace wykończeniowe







montaż wyposażenia instalacji elektrycznej,
montaż armatury i urządzeń sanitarnych (biały montaż),
---//--- kratek wentylacyjnych,
montaż kabin w systemie zabudowy z HPL,
montaż płyt kasetonowych sufitu podwieszanego,
montaż wyposażenia łazienki,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z:
a)
Inwentaryzacją powykonawczą koniecznych elementów obiektu (np. wskazanych przez
Inspektora nadzoru),
b)
Rysunkami powykonawczymi elementów realizowanego obiektu, niezbędnymi dla Inwestora,
c)
Robotami ogólnobudowlanymi,
d)
Organizacją placu budowy.
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi oraz częścią kosztorysową wg
wykazu:
a)

" Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”

b)

kosztorys inwestorski i przedmiar robót do projektu przywołanego powyżej (wg pkt a)

.Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadniczych i
uzupełniających.
Dokładny opis wykonania robót został opisany w „projekcie wykonawczym remontu 11 pomieszczeń
sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce elementów obiektu budowlanego.
1.4.3. Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.4. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.5. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.6. Dokumentacja budowlana - należy przez to rozumieć: projekt budowlany, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu.
1.4.7. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
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1.4.8. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.9. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.10. Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.11. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.12. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.
1.4.13. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.
1.4.14. Inspektor koordynujący - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji całości robót
objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie, posiadająca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej.
1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.
1.4.16. Komisja - osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna osoba bądź osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.
1.4.17. Materiały (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowaną przez Inwestora.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robót.
1.4.19. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych
pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel kierowniczy,
robotników i inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót.
1.4.20. Personel Zamawiającego - Inspektorzy nadzoru oraz cały personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub
Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.
1.4.21. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).
1.4.22. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie, jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona, jako Podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób.
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1.4.23. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.25. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie.
1.4.26. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.
1.4.27. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób).
1.4.28. Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do oferty oraz prawni
następcy tej osoby.
1.4.29. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - szczegółowe wymagania związane z materiałami,
sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmiarami, odbiorem i zasadami płatności
(w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót).
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz podstawowych materiałów, urządzeń i technologii
przewidzianych do wykonania robót określonych Umową
1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekażę Wykonawcy teren budowy,
przekaże jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.5.2.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółach warunków umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
-

dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora Koordynującego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową w tym ze SST.
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej (w tym SST) będą uważane z wartości docelowe, do
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót
objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany,
zgodnie z przepisami, przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami
ostrzegawczymi. Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to
za stosowne. Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowy.

1.5.5.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
prowadzenia prac budowlanych. 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.
1.5.6.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane 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 znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji.
1.5.7.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na własny
koszt.

1.5.8.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (tzw. Planu BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za pełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. Materiały budowlane powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT
powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" lub „certyfikatem zgodności".
2.2

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych

Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych.
2.3

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i odmową zapłaty.
2.4

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.5

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
2.6

Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z
zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. (Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266) „o
wyrobach budowlanych".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o
system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B).
Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.:
A.
Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE" powinny być dołączone następujące dodatkowe
informacje:
1)
oznaczenie, siedziba i adres producenta,
2)
ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
3)
numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,
4)
dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
B.
Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" należy dołączyć
następujące informacje dodatkowe:
a.
określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
b.
identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową typ, odmianę, gatunek i klasę
według specyfikacji technicznej,
c.
numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą
potwierdzono zgodność wyrobu,
d.
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
e.
inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f.
nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia,
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
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przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzące
zastrzeżenia pod względem technicznym muszą być usunięte z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru,
4.2.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty
muszą spełniać wymagania zawarte w:
•
stosowanych polskich normach;
•
aprobatach technicznych,
•
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,
•
szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych wyrobów
budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót.
Dla każdego elementu robót, przed jego wykonaniem, należy uzyskać ostateczną akceptację
technologii wykonania przez Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu próbek, jeżeli będzie to
wymagane przez Inspektora nadzoru. Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z
„warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.
Koszt ustawienia na terenie przyległym do budynku kontenerów na gruz i innych sprzętów
potrzebnych na cele budowy spoczywa na Wykonawcy, z tym ze grunt wokół budynku należy do
miasta i Wykonawca ponosi wszystkie opłaty za użyczenie terenu. Po zrealizowaniu umowy
doprowadzeni teren do stanu pierwotnego.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1.

Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w którym przedstawiono zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia, jakości winien zawierać:
•
•
•
•

organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów, itp.,

6.2.

Zasady kontroli, jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, (w razie konieczności
laboratorium), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użyte do robót materiały i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobranie próbek

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobrania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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 Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor
nadzoru.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.
które:




-

Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały,

Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),
Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o
wyrobach budowlanych"( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1165),
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą,

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,


6.8.


Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dokumenty
potwierdzające właściwą, jakość wyrobów powinny być przedłożone Inspektorowi nadzoru przez
Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku
Inspektor ma prawo żądać rozebrania wykonanego elementu robót i ponownego wykonania na
koszt Wykonawcy.
Dokumenty budowy
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 Inspektora.


Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorów nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za zabezpieczenie prawidłowe dokumentów
budowy odpowiada Wykonawca. Dokumentem pomocniczym, precyzującym zasady wykonywania i
odbioru robót, są specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości pomiędzy
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zapisami w projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych ostateczną
decyzję podejmuje Inspektor nadzoru.
7.

ODBIÓR ROBÓT

7.1.

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)
b)
c)
d)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonują Inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg
zasad,
jak
przy
odbiorze
ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje branżowy
Inspektor nadzoru.
7.4.

Odbiór końcowy

7.4.1.

Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie
7.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót
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poprawkowych lub robót uzupełniających poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7.4.3.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.
Dokumentację powykonawczą
dokonanymi w toku wykonania robót.

tj.

dokumentację

budowy

z

naniesionymi

zmianami

2.
Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne).
3.
Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń komisyjnych co do rodzaju i
koloru, itp.).
4.
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ).
5.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
6.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
7.
Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
7.5.

Odbiór pogwarancyjny (ostateczny)

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
PRZEPISY ZWIĄZANE

8.





Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2018 poz. 1202).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. 2018 poz. 963).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Dz2003r. Nr 48 poz. 401).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2019 poz. 266).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2009 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 r. Nr 144, poz. 1182).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j.Dz.U. 2019
poz. 67).
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II.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Roboty rozbiórkowe
i usuwanie gruzu
CPV 45111300-4
CPV 45111220-6

Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych i usuwania gruzu związanych z " Remontem 11 pomieszczeń sanitarnych
w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Zestawienie planowanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych:
















usunięcie wyposażenia, armatury łazienkowej ,
skucie ze ścian istniejących płytek ceramicznych z klejem i tynkiem cem.- wap.,
skucie tynków cem.- wap.
skucie płytek ceramicznych z podłogi z klejem ,
demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
demontaż zabudowy wod.-kan. ,
demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego,
wykucia, podkucia w ścianach z cegły pełnej,
demontaż ścianek działowych wg rysunków,
demontaż urządzeń i instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,
demontaż instalacji i urządzeń wod.-kan.,
wykucie otworów i bruzd w posadzce, ścianach i stropie,
zabezpieczenie budowy przed zniszczeniami,
wynoszenie gruzu i materiałów z rozbiórek,
wywóz, utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Określenie podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne”
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
2.1 Źródła uzyskania materiałów - odzysk z rozbiórek nie występuje
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w
hałdy i sukcesywnie wywożony przy użyciu stosownego sprzętu - do utylizacji.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów pomocniczych do rozbiórek
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3 Zasady postepowania z gruzem
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę spryzmowany a następnie
sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do utylizacji odpadów – na
odległość do 25 km
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.1.
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt rozbiórkowy.
4.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Transport materiałów z
rozbiórki środkami transportu dopuszczonymi przepisami. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruzu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji na odległość do 25 km. Pozostawia się wykonawcy
możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i wyładunku w miejscu
utylizacji . Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.1.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
–
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
5.2.
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
7.
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
9.
9.1.
9.2.

Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera, inspektora.
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane wykończeniowe
z prefabrykatów gipsowych
i sufity podwieszane
Kod CPV 45450000-6

Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót ścian i sufitów podwieszanych związanych z " Remontem 11 pomieszczeń
sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Zestawienie planowanych prac remontowych wraz z podziałem na poszczególne etapy wykonania
prac:



wykonanie konstrukcji suchej zabudowy ścian i sufitów i montaż płyt GKBi,
wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego kasetonowego,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami
i oznaczają:
 roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót z
prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane
zgodnie
z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
 wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego
wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Sufit z płyty gipsowo-kartonowej:
 Płyta G-K typ Bi , gr.12,5mm
 Profil UD 50
 Profil CD 50
 Wieszak płaski ES
 Element łączący
 Taśma akustyczna
 Wkręt do szybkiego montażu TN,
 Stalowy łącznik rozporowy GS
 Masa szpachlowa do spoinowania
 Taśma spoinowa
 Farba lateksowa biała
2.3. Kasetonowy akustyczny sufit podwieszony z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej
bez dodatków organicznych; kolor RAL 9016 (biały);w module 600x600mm; grubość 15mm; o
krawędzi typu A o gładkiej i malowanej fakturze; zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym;
malowanymi krawędziami bocznymi; płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności do 100%
wilgotności względnej.
O gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

21









współczynnik pochłaniania dźwięku W=0,95;
reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1;
przewodność cieplna H0=0,037mW/mK;
uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;
odporność na zginanie: Klasa 1/C/ON
wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE
konstrukcja nośna z profili T24 w kolorze białym

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
 Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych
krawędzi płyty
 Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do
elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):
 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
 linki murarskie
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
 Przed przystąpieniem do wykonywania suchej zabudowy samonośnej powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.
 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
 Sucha zabudowę z płyt gipsowych i płyt z wełny mineralnej należy wykonywać w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż sufitu kasetonowego
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową (wsporczą).
Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub
laserowego bądź poziomicy wodnej.
Następnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500
mm. Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby
profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm.
Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając
przy tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 400
mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania.
Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200
mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W
ten sposób otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i
poziomujemy. Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia
zabrudzeń.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach.
W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za
pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla płyty G-K).
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Uwaga 1.: Zaleca się montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego
Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii
5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
rusztu,
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
 do profili stalowych blachowkrętami.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
jakości wykonanych robót sprowadza się do:
 Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją
projektową
 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową
 Sprawdzenia poprawności wykonania robót
 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ +/- 1 mm na długości 5 m)
 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt
 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych
w strukturę suchej zabudowy
 Sprawdzenie równości powierzchni płyt
 Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano –
Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja powykonawcza - Dziennik Budowy
 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
 Protokoły odbiorów częściowych.
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
 stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i
sztywności
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
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PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania.
PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów
budowlanych
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 4521000-4

Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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Wstęp

1.

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót montażowych stolarki drzwiowej związanych z " Remontem 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku
przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Zestawienie planowanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych:
•
•

montaż kabin w systemie zabudowy z HPL,
montaż stolarki drzwiowej,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Określenie podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne”
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
Nowa stolarka powinna być znakowana przez producentów:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
- znakiem bezpieczeństwa.
- tabliczką znamionową w przypadku drzwi lub okien przeciwpożarowych
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację
w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją.
2.1 Drzwi drewniane wewnętrzne
Skrzydło drzwiowe tworzy jednolitą strukturę. Rdzeń skrzydła wykonany jest z drewna pełnego, obłożonego
obustronnie płytą HPL. Dłuższe krawędzie skrzydeł wykończone są doklejkami z drewna twardego.
Całkowita grubość skrzydła wynosi 40 mm. Skrzydła drzwiowe zawieszone są na trzech zawiasach w
ościeżnicy drewnianej. W ościeżnicy umieszcza się w specjalnie wyfrezowanym rowku uszczelkę
przymykową. W drzwiach zastosować samozamykacz ramieniowy dostosowany do ciężaru skrzydła funkcje
dodatkowe (blokada otwarcia, funkcja przeciwwiatrowa, opóźnienie zamykania, praca synchroniczna, kolor
obudowy samozamykacza srebrny )
Drzwi wyposażone są w:
• zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
• wkładkę patentową,
• komplet klamek z rozetkami ze stali nierdzewnej
Wymiary poszczególnych rodzajów drzwi według Projektu lub uzgodnień z Inspektorem nadzoru.
Klamki, gałki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do okuć istniejącej stolarki
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Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do posadzki i
obudowanego pierścieniem z gumy o szerokości 15mm
2.2. System zabudowy HPL
Kabiny ustępowe
 Ściany kabin wykonane z płyty HPL #12mm, w kolorach wg wzornika RAL1013. Profil usztywniający
przednią ścianę ukryty za drzwiami. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego.
Ścianki działowe oraz przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 15
cm. Wysokość całkowita zabudowy 2 m.
 Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne pochwyt oraz blokadę z
możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne- zajęte”. Wykonanie – stal
nierdzewna. Drzwi wykonane z płyty HPL #12mm, w kolorach wg wzornika RAL1013.
 Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym. Płyta posiada
wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna.
Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.
Szafka w przedsionku szt. 2 pom.nr 53,153
 wykonana z płyty HPL #12mm w kolorach wg wzornika RAL1013, drzwiczki przesuwne na
prowadnicach góra/dół z zastosowaniem rolek prowadzących . Profile wykonane z aluminium
anodowanego.
 blat - konglomerat marmurowy typu Botticino gr. 3 cm wykonany z tego samego materiału co blat
umywalkowy
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach zgodnych z wytycznymi producenta danego
systemu drzwiowego.
5.1.3. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach.
 Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową, a szczelinę przykryć listwą.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
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3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

6.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami dla stolarki drzwiowej, dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności stolarki z dokumentacją projektową
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” oraz zasad ujętych w przedmiarze
robót.
Jednostką obmiarowa robót jest: 1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8.
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
10.
Przepisy związane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
PN-EN 12365-1:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 12365-2:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych. Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej
PN-EN 12365-3:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych. Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego
PN-EN 949:2000 E Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty posadzkowe
Roboty tynkarskie
Kładzenie płytek
CPV 45430000-0
CPV 45410000-4

Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót posadzkowych i ściennych związanych z " Remontem 11 pomieszczeń
sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Zestawienie planowanych prac remontowych wraz z podziałem na poszczególne etapy wykonania
prac:






nałożenie nowych tynków cem-wap.
wyrównanie posadzek- wylewka samopoziomująca,
zabezpieczenie ścian i posadzek izolacja przeciwwilgociową,
ułożenie posadzek z płytek gresowych,
licowanie ścian płytkami gresowymi,
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub
nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi
normami.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do
picia,
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowe, a w szczególności: – nie zawierać domieszek organicznych, – mieć frakcje różnych
wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) ,
2.5. Wylewka samopoziomująca- masa niwelująca, o bardzo dobrych właściwościach rozpływanych,
o wytrzymałości na ściskanie 20-24 N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2.
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2.6. Środek gruntujący
Środek gruntujący - głęboko penetrujący , zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi.
2.7. Środki naprawcze
Zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi.
2.8. Środki utwardzające
Zalecane przez Producenta dla posadzek betonowych zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki dokument. Inne
materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora (Inspektora Nadzoru).
Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się również
wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wykaz taki zamieszczony jest w Dz. U. Nr 99 / 1998, póz. 637.
2.9. Płytki ceramiczna gresowa 60x60cm
 kolor szary (każda płytka w różnych odcieniach jasnej szarości) w chłodnej tonacji z
domieszką brokatu
 barwiona w masie
 struktura przypominająca piasek
 matowa, rektyfikowana, nieszkliwiona
 nasiąkliwość wodna E – 10%
 płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
 wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2
 odporność chemiczna
 klasa ścieralności: V
 nasiąkliwość: E ≤ 0,5%
2.10. Płytki ceramiczna gresowa ścienna 60x30cm
 kolor kremowo-beżowy w ciepłej tonacji z domieszką brokatu
 barwiona w masie
 struktura przypominająca piasek
 matowa, rektyfikowana, nieszkliwiona
 nasiąkliwość wodna E – 10%
 płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
 wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2
 odporność chemiczna
 klasa ścieralności: V
 nasiąkliwość: E ≤ 0,5%
2.11. Klej do płytek
 Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje
się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych
(brak spływu)
 Wyrób zgodny z : PN-EN 12004
 Klasa wg EN 12004 C1T
 Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2
2.12. Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia – zgodna
z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak płytek).
2.13. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować
piasek rzeczny lub kopalniany lub inne zalecane przez producenta. Do zaprawy cementowowapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub
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popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z
warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2 Wykonanie izolacji powłokowej
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub
2 warstwach pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiału nie należy stosować:
 na wilgotne podłoże,
 na podłoże smołowe,
 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
5.3 Posadzki i oblicowania z płytek
Zalecenia ogólne:
0
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5 C i nie więcej
0
niż +25 C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,
 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie
może zawierać pustych miejsc.
 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:
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 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie,
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niż 0,5 MPa.
 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
płytek.
 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na
płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.
5.4. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
wykonania reperacji i wymiany cegieł w ścianie remontowanej, wykonane konstrukcje stropów i
nadproży, ściany, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w
okresie obniżonych temperatur”.
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p
Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego
mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
 Certyfikat ma znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 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 wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny
i pomiary)
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stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów
większych niż 2mm.
 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i
przejścia.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów,
pieców itp. większe od 0,25 m2.
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
10. Normy i przepisy związane
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
wymagania.
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
.
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45310000-3

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej związanych z " Remontem 11 pomieszczeń sanitarnych w
budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Zestawienie planowanych prac remontowych wraz z podziałem na poszczególne etapy wykonania
robót:
•
•
•
•

demontaż instalacji oświetleniowej,
demontaż instalacji gniazd wtyczkowych,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
montaż wyposażenia instalacji elektrycznej,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami
i oznaczają:
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji elektrycznej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
- część czynna - przewodu lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych
w celu wyrównania potencjału .
- kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespołów materiałów
dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych
przewodów itp .
- urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki
energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę
energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).
- klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
- oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania
i połączenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do
uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła
w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru .
- stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa
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- obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
- przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
2.2.1. Odbiór materiałów na budowie.
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne,
protokoły odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji
oraz przeprowadzić oględziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości
mogących mieć wpływ na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez dozór techniczny.
2.2.2. Składowanie materiałów na budowie.
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2.2.3. Inne wymagania.
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie
przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie zmontowanym,
po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
- Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizacje
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
- Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż
pracy.
- Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
- Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone
materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę,
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
- Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót . Roboty winny być wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
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Zakres robót obejmuje: przemieszczenie w strefie montażowej, ułożenie na miejscu montażu
wg projektu,
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu,
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłogach, osadzenie kołków osadczych plastikowych
oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów ,
− łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15%
wewnętrznej średnicy rury.
− łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
− puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych
do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość
do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0
do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST, układanie(montaż) kabli i przewodów zgodne z ich
wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu
prowadzącego, stalowego nie jest konieczne .
Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze
ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów
po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich
działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować
po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających
przez odpowiednie przyłączanie odbiorów1- fazowych.
5.4. Montaż osprzętu
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować
w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady
poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie
wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób,
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący Żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacja
barwy zielonej i żółtej.. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie
z planami instalacji i schematami
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
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− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
− zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
− stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej,
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
− pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 Mom.
Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż
20 Mom. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu
oględzin należy sporządzić protokół z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru są:
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
− dla kabli i przewodów: m,
− dla sprzętu łącznikowego: szt, kpl.,
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
- projekt techniczny
- dziennik budowy;
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowę i przepisami;
- obmiary powykonawcze;
- protokoły wykonanych badań odbiorczych
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano
instalacje
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
W ramach odbioru końcowego należy:
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
-sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych –częściowych
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
- dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Odbiór kocówy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Prawidłowo sporządzona dokumentacja potrzebna jest dla celów konserwacji i optymalnego
wykorzystania całego systemu. Najlepiej jest gromadzić dokumentacje w trakcie instalowania
i przedłożyć ją użytkownikowi po zainstalowaniu całego systemu.
Pełny zestaw dokumentacji obejmuje:
- plany budynku z zaznaczonymi na nich urządzeniami, numeracją, oraz naniesionymi trasami
przebiegów kabli
- wyniki testów wszystkich połączeń dla każdego przebiegu kabla
- streszczenie schematu numerowania
- spis wszystkich głównych komponentów i ich usytuowanie wszelkie inne pomocnicze dokumenty
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez
przegrody
- wciąganie i układanie przewodów
- montaż urządzeń
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
10. Przepisy związane
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposa5enia elektrycznego. Obcia5alnosc prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposa5enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposa5enia elektrycznego. Inne wyposa5enie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i monta5
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiórki.
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.
Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przete5eniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia
ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia
ogólne.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. W ytyczne
przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie
do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45330000-9

Spis treści:
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Wstęp
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Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacji wewnętrznej sanitarnej związanych z " Remontem 11 pomieszczeń
sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Zestawienie planowanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych:






demontaż instalacji i urządzeń wod.-kan.,
wykonanie nowej instalacji sanitarnej wod-kan.,
wykonanie wentylacji mechanicznej
montaż armatury i urządzeń sanitarnych
---//--- anemostatów wentylacyjnych

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Określenie podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne”
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Do każdej partii materiałów dostarczanych na
budowę producent (dostawca) dołączy deklarację zgodności materiałów ze stosownymi Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji wod-kan.
 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków, spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
 Materiały, z których będzie wykonana instalacja wodociągowa muszą mieć atest higieniczny,
dopuszczający do kontaktu z woda pitną wydany przez PZH w Warszawie.
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3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE”
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn”
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.
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji wod-kan i cwu
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej będzie używany następujący sprzęt:
• zgrzewarka do połączeń polidyfuzyjnych o mocy 1100 W, z kompletem końcówek grzewczych,
• zgrzewarka do połączeń doczołowych,
• nożyce do cięcia rur,
• szlifierka kątowa na tarcze 180mm,
• klucze hydrauliczne wielofunkcyjne 1/2” – 2”, 2”- 3”,
• wiertarka udarowa o mocy 700W z kompletem wierteł do betonu.
• wiertnica z wiertłami koronowymi o średnicy 50 - 300 mm, komplet kluczy płaskich,
• system rusztowań przejezdno-przesuwnych
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE”
4.2. Transport i składowanie materiałów
• Rury i kształtki z PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub z dźwignią z belką
umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki należy przewozić w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia.
• Rury i kształtki polipropylenowe
Rury polipropylenowe należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby
unikać ich wyginania. Magazynowanie i składowanie rur powinno się odbywać w stosach, których
wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać
wyroby
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych wysoka temperatura, promienie UV). Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
• Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do "białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami
transportowymi. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
odpowiednich pojemnikach lub na regałach.
• Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych na regałach z podziałem na średnice nominalne.
• Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE”
“Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót”
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
związanych z wykonaniem instalacji wod-kan.
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wod-kan powinny być zakończone prace
konstrukcyjno-budowlane umożliwiające swobodne prowadzenie prac montażowych.
5.3.Montaż rurociągów
· Rurociągi wodociągowe łączone będą za pomocą złączek zgrzewanych polifuzyjnie. Wymagania
ogólne dla połączeń zgrzewanych określone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.
· Rurociągi kanalizacyjne kielichowe łączone będą przez wcisk. Wymagania ogólne dla połączeń
kanalizacyjnych kielichowych PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
· Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
· 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.
5.4.Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.5.Wyszczególnienie robót dla instalacji wodociągowej
5.5.1Kolejność wykonywania robót dla instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej:
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i mocowanie uchwytów,
• przecinanie rur z polipropylenu
• obsadzenie tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody budowlane,
• przygotowanie kształtek do montażu,
• przygotowanie rur,
• wykonanie połączenia zgrzewanego
• mocowanie rur z zamocowaniem do ściany przy pomocy uchwytów,
• wykonanie podejść do baterii.
5.5.2 Podejścia dopływowe
• dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia,
• wykonanie podejścia z rur i kształtek,
• założenie uszczelek i skręcenie dwuzłączek.
5.5.3.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych
• sprawdzenie działania zaworu,
• montaż zaworu wraz z uszczelnieniem połączeń.
5.6.Wyszczególnienie robót dla instalacji kanalizacyjnej
5.6.1.Czyszczaki kanalizacyjne z PVC łączone metodą wciskową
• ustawienie czyszczaka,
• wykonanie połączeń,
uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową.
5.6.2.Rurociągi z PVC na ścianach, łączone metodą wciskową
• wyznaczenie osi rurociągów,
• przecięcie rur,
• obsadzenie uchwytów,
• obsadzenie tulei przy przejściach przez ściany i stropy,
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• wykonanie połączeń rur metodą wciskową,
• ułożenie rur i kształtek,
• założenie podkładek gumowych i przykręcenie uchwytów śrubami.
5.6.3.Podejścia odpływowe z PVC łączone metodą wciskową
• wyznaczenie usytuowania podejścia,
• obsadzenie uchwytów,
• montaż podejścia,
• przymocowanie rur i kształtek.
5.6.4.Rury wywiewne z PVC
• ustawienie rury w gotowym otworze dachu,
• założenie uszczelek gumowych,
• zamocowanie rury,
5.6.5.Wpusty ściekowe podłogowe
• ustawienie wpustu,
• wykonanie uszczelnienia,
• zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu.
5.6.6.Syfony zlewowe, ustępowe
• ustawienie syfonu,
• założenie uszczelek gumowych,
• zabezpieczenie ustawienia syfonu.
5.6.7.Zlewozmywaki,
• wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
• obsadzenie wsporników i kołków,
• ustawienie i umocowanie przyboru,
• uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem.
5.6.8.Umywalki
• wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki,
• obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy,
• ustawienie umywalki,
• wykonanie połączenia wciskowego,
• montaż porcelanowych podstaw pod umywalki.
Uwagi:
· W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.
· Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
· Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
· W bruzdach ściennych będą prowadzone wszystkie podejścia do przyborów oraz półpiony, natomiast
obudować ściankami z płyt gipsowo-kartonowych należy wszystkie piony wodociągowe i
kanalizacyjne.
5.7.Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
5.7.1.Próba szczelności instalacji wodociągowych
• przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych,
• napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia przez 15 minut,
• sprawdzenie szczelności połączeń z zaznaczeniem ewentualnych nieszczelności,
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• wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.
• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
• z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.8.Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Izolowane będą rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej (ochrona przed stratami ciepła) oraz przewody
wody zimnej (ochrona przed roszeniem). Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu
montażu rurociągów, po przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE”
“Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych”
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej
badaniom powinny podlegać urządzenia i materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót.
Wszystkie materiały - rury i kształtki, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat
lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
· porównanie parametrów dostarczonych urządzeń i wyposażenia z dokumentacją techniczną,
· porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji technicznej,
· sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urządzeń i wyposażenia, sprawdzenie wizualne wyglądu
materiałów instalacyjnych,
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 2.2., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ
na prawidłowość dalszych prac.
Kontroli podlega:
• szczelność instalacji wraz z zamontowaną armaturą,
• estetyka i sposób wykonania instalacji,
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń.
Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej
wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. Wykonawca w czasie takiej kontroli jest
zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. Poprawność wykonania
czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem
oraz z zasadami sztuki montażowej.
6.4.Badania odbiorcze
6.4.1.Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, z
tym, że powinny one objąć co najmniej:
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• badania odbiorcze szczelności
• badania odbiorcze oznakowania instalacji
• badania armatury zwrotnej i zaporowej
6.4.2.Pomiary
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
· temperatury ciepłej wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ~ 0,5 K.
Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.
· spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
6.4.3.Badanie odbiorcze szczelności instalacji
• Warunki wykonania badania szczelności
Badania szczelności należy przeprowadzić dla skończonych odcinków instalacji, które podlegają
odbiorowi częściowemu lub próbę końcową dla całości instalacji wraz z zamontowanymi
urządzeniami.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym
powietrzem.
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad
wartość
ciśnienia próbnego.
• Przygotowanie do badanie szczelności instalacji wodociągowej wodą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji
(szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
• Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Do badania powinien być
używany cechowany manometr tarczowy o średnicy tarczy minimum 150 mm i o zakresie o 50%
większym od ciśnienia próbnego.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w
najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego w instalacji technologicznej należy
przyjmować w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie więcej niż 2,5 bar,
Czas trwania próby szczelności 3 godziny.
Próbę należy uznać za pozytywną w przypadku spełnienia dwóch warunków:
- braku przecieków i roszenia
- spadek ciśnienia spowodowany elastycznością przewodów nie większy niż 0,2 bara.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół badania
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
• Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
Badania szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.
Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w
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zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania
szczelności o nie więcej niż 10%.
Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych
korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie
co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica
temperatury nie powinna przekraczać +-3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Warunkiem
uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji i nie wykazanie
przez manometr spadku ciśnienia.
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym.
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem
szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym
instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań.
6.4.4.Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie, w którym się ona
znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej
0
poniżej 0 C.
6.4.5.Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, armatura
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. Po przeprowadzeniu badań
powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny,
w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych
badań.
6.4.6.Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej
• Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem (dokumentacją),
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
– poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
7.
Obmiar robót
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE”
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót”;
7.2.Zasady określania ilości robót
Jednostkami obmiarowymi są:
• montaż urządzeń - kpl
• montaż rurociągów - mb
• montaż armatury - szt.
• próba szczelności - 1 urządzenie/l mb rurociągu
• rozruch instalacji - 1 węzeł
7.2.1.Określenie ilości robót – instalacje kanalizacyjne
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Obmiary robót sporządza się wg niżej podanych zasad:
• długość rurociągów należy mierzyć w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek,
• do długości rurociągów nie należy wliczać długości zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych
i innych elementów wyszczególnionych w przedmiarze w oddzielnych pozycjach; zwężki zalicza się do
rurociągów o większej średnicy,
• długość rurociągów w podejściach do urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych wlicza się do ogólnej
długości rurociągów, a niezależnie od tego, do przedmiaru należy wprowadzić ilości podejść w
odrębnych pozycjach, wg rodzaju podejść i średnicy odpływu od danego urządzenia,
• w przedmiarach nie należy uwzględniać dodatków za podejścia do urządzeń (przyborów),
stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary, gdyż niezbędne
nakłady w robociźnie i materiale zostały uwzględnione w nakładach na montaż tych urządzeń.
7.2.2.Określenie ilości robót – instalacje wodociągowe
Obmiary robót sporządza się wg niżej podanych zasad:
• długość rurociągów mierzy się w metrach ich długości bez odliczania długości łączników oraz
armatury łączonych na gwint, natomiast nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej,
• długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
a niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść wg średnic rurociągów i rodzajów
podejść,
• przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej oraz wody ciepłej,
• próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem podziału wg
średnic lub rodzajów jak w tablicy,
• pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowych oblicza się w sztukach lub w kompletach,
zgodnie z ustaleniami w poszczególnych tablicach nakładów.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
• PN-EN- ISO 15874-1: 2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej - Polipropylen ( PP) – część 1: Wymagania ogólne.
• PN-EN- ISO 15874-2: 2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej - Polipropylen ( PP) – część2: Rury.
• PN-EN- ISO 15874-3: 2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej - Polipropylen ( PP) – część3: Kształtki.
• PN-EN-1329-1: 2001 P- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości
i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowy- Niezmiękczony polichlorek
winylu ( PVC-U) - Część I Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
• PN-EN-1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych . Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC U do odwadniania i kanalizacji.
• PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –
Część 1: Wymagania.
• PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – (PN 10) Baterie mechaniczne.
• PN-EN 1253-1 :2002 Wpusty ściekowe w budynkach – Część I:
• PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i
zlewozmywaków.
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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• PN-EN ISO 8497 Izolacje cieplne. Określanie włąściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych
• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
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