SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE
DLA ZADANIA :
„Budowa budynku kaplicy cmentarnej”
Lokalizacja inwestycji : Kaszyce – działki nr 722, 925/2, 925/3
Inwestor:

GMINA ORŁY, ul. Przemyska 3, 37-716 ORŁY

Branża:

Budowlana, elektryczna, sanitarna

Sporządził: Władysław Ciechanowski
Data opracowania: styczeń 2016

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
„Budowa budynku kaplicy cmentarnej”
Budynek położony na działkach nr.ewid.gr. 722, 925/2, 925/3 w Kaszycach
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisać
rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy/

odpowiednie

dane

po

1) Zamawiający - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
....................................................................
2) Instytucja finansująca inwestycję- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
3) Organ nadzoru budowlanego - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
4) Wykonawca - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
5) Zarządzający realizacją umowy - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
6) Przyszły użytkownik - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1 Program funkcjonalno- użytkowy.

.

Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przewiduje „Budowę budynku kaplicy

cmentarnej” na działkach nr 722, 925/2, 925/3 w Kaszycach.
1.3.2 Ogólny zakres robót
1) Podział przedsięwzięcia na zadania i obiekty.
Przedsięwzięcie inwestycyjne nie zostało podzielone przez Inwestora na etapy.
2) Rodzaje występujących robót:
Przy wykonywaniu planowanej inwestycji będą wykonywane następujące roboty:
- wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych
- wykonanie ścian nadziemia zewnętrznych i wewnętrznych
- wykonanie wieńców, słupów, rdzeni i nadproży
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem i obróbkami
- wykonanie tynków, sufitów podwieszanych
- montaż okien I drzwi
- wykonanie podłoży i posadzek
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku styropianem EPS 70-040
wraz z kolorystyka,
- wykonanie płyty odbojowej, nawierzchni utwardzonej przed budynkiem,
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, nagłośnienia i odgromowej
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
- dostawa i montaż komory chłodniczej oraz wyposażenia kościoła
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót:
Podstawą opracowania jest:
1. Zlecenie inwestora obejmujące zakres podstawowy projektu.
2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branżowymi jednostkami
opiniującymi.
5. Projekt architektoniczno- budowlany.
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.3

SPIS PROJEKTÓW
Projekt budowlany.
Kosztorys i przedmiar robót do części budowlanej.
Kosztorys i przedmiar robót do części sanitarnej.
Kosztorys i przedmiar robót do części elektrycznej.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogólne

Kod CVP 45000000 – 7

2. Roboty budowlane

Kod CPV 45200000 – 9

3. Roboty elektryczne

Kod CPV 45310000 – 3

4. Roboty instalacyjne

Kod CPV 45331000 - 6

01. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z „Budową budynku kaplicy cmentarnej” na działkach nr 722,
925/2, 925/3 w Kaszycach.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest częścią składową dokumentacji przetargowej i załącznikiem umowy na realizację
robót budowlanych określonych w pkt. 1.1..
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót, również
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla których odstąpiono od sporządzenia
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w SST jest mowa o:
1. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
2.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów.
3.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
4.
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
5.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
6.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
7.
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
8.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
9.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy
10.
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
11.
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
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.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, także instalacje wewnętrzne i uzbrojenia terenu (rurociągi, kable itp.).
Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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 i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.3.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy robót 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 nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
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 końcowy robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120
póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr
154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
2. Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360).
3. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. 00.15.179).
4. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271).
Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robót budowlanych.

ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45400000-1
KODY I NAZWY:

Grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty ziemne

Kod CPV 45111200 - 0

Roboty betonowe

Kod CPV 45262300 - 4

Roboty murowe

Kod CPV 45262000 -1

Izolacje

Kod CPV 45320000 - 6

Tynki wewnętrzne

Kod CPV 45410000 - 4

Posadzki

Kod CPV 45431000 - 7

Stolarka drzwiowa i okienna

Kod CPV 45421000-4

Malowanie

Kod CPV 45442100 - 8

Roboty elewacyjne

Kod CPV 45410000 - 4

Utwardzenie placów Kod CPV 45233000 - 9
Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kod CPV 45310000 - 3

Instalacja sanitarna wewnętrzna

Kod CPV 45331000 - 6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót dla projektu: „Budowa budynku kaplicy cmentarnej” na działkach nr 722, 925/2,
925/3 w Kaszycach.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1..

1.3.

Zakres robót objętych ST

Przystąpić do robót ziemnych pod fundamenty budynku (90% wykopów prowadzić ręcznie) –
zachowując szczególne środki ostrożności. Po związaniu fundamentów i wykonaniu izolacji
poziomej i pionowej ław, przystąpić do murowania ścian fundamentowych i ścian przyziemia.
Równolegle wykonywać roboty podposadzkowe . Na wymurowanych ścianach wykonać
wieniec obwodowy i zakotwić murłatę pod montaż więźby dachowej budynku. Zmontować
więźbę dachową wraz z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi, wykonać opierzenia,
rynny i rury spustowe. Montaż przewodów wentylacyjnych i zamknięcie stropu nad
pomieszczeniami w budynku. Zakończyć stan surowy poprzez montaż stolarki otworowej.
Poprowadzić okablowanie i orurowanie i przystąpić do wykończenia obiektu: wykonanie
tynków, sufitów podwiesznych, posadzki, elewacji. Następnie wyposażyć kaplicę w chłodnię,
ławki, ołtarz, katafalk, nagłośnienie i biały montaż.
1.3.1 Roboty ziemne
1.3.2. Roboty betonowe i żelbetowe
1.3.3 Roboty murowe
1.3.4. Roboty izolacyjne
1.3.5. Roboty dachowe: montaż więźby i pokrycia
1.3.6. Tynki, malowanie, okładziny ścian
1.3.7. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
1.3.8. Roboty posadzkowe
1.3.9. Roboty elewacyjne
1.3.10. Utwardzenie placów
1.3.11. Instalacja elektryczna
1.3.12. Instalacja sanitarna

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

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

2.

MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.
Roboty betonowe i żelbetowe
Ławy i ściany fundamentowe, wieńce, podciągi, rdzenie, nadproża żelbetowe -beton
konstrukcyjny klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-III żebrowana, A-I gładka, pręty stalowe
Ø 6,8,12– wg zestawienia w projekcie konstrukcji.
Nadproża okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych typu „L-19”
2.2.
Roboty murowe
- ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne - murowane z pustaków ceramicznych
grubości 29 cm
- ścianki działowe - murowane z pustaków ceramicznych grubości 12 cm
2.3. Roboty izolacyjne
- pozioma ścian zewnętrznych z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
- pionowa ścian fundamentowych – 2x Dysperbit
- ściany fundamentowe ocieplone styropianem ekstrudowanym grub. 7 cm,
- ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grub. 12 cm
- strop parteru – wełna mineralna grub. 18 cm
- podłoga na gruncie – styropian FS-20 grub. 10cm
2.4. Roboty dachowe: montaż więźby i pokrycia
- konstrukcja dachu z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności do 15%
- łaty z drewna klasy C22
Elementy drewniane zabezpieczone środkiem ogniochronnym i grzybobójczym FOBOS
-folia paroszczelna
- blacha dachówkowa
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
2.5. Tynki, malowanie, okładziny ścian
- tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cementowo-wapienne kat. IV
- gips budowlany szpachlowy
- farby emulsyjne łatwo-zmywalne o wysokim standardzie
- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy akrylowy na styropianie
- Płytki ceramiczne ścienne, układane metodą kombinowaną , 20x25 cm,
- klej do płytek ceramicznych ,
- zaprawa do spoinowania Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta
zapraw klejowych, fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze, itp
2.6. Stolarka okienna i drzwiowa
- okna zewnętrzne PCV w kolorze brązowym
- okna kaplicy nieotwierane
-drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- drzwi do WC z nawiewem dolnym
2.7. Roboty posadzkowe
- warstwa wyrównawcza
- izolacja ze styropianu
- posadzka z płytek gres w sanitariatach, chłodni, zakrystii, przedsionku, chórze
 Nasiąkliwość wg ISO 10545-3; E ≤ 0,5%;
 Antypoślizgowość wg normy DIN 51097 R11 klasa B (bosa stopa mokra);
 Antypoślizgowość wg normy DIN 51130 (na stopę obutą).
- posadzka kamienna z płyt granitowych grub. 2 cm w kaplicy
- wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych i kamiennych
- fuga do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych , w systemie
producenta kleju.
2.8..Roboty elewacyjne
- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy akrylowy na styropianie

3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt:
a)
urządzenia do przygotowania zaprawy
b)
podnośnik przyścienny
c)
rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.
Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

z

wymaganiami

5.1. Roboty betonowe i żelbetowe
5.1.1. Wykonanie deskowań
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy
wykonać
z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości
nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro
i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi
z tworzyw sztucznych.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować
zgodnie z odpowiednimi normami.
3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy,
kurzu
i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia
prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy
prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1mm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.1.2 Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek
plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1, 0 mm,
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1, 5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i normą PN-B-03264:2002.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
5.1.3 Wbudowanie mieszanki betonowej.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
przygotowanie do układania mieszanki betonowej:
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących
zbrojenie i deskowanie.
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupów,
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej:
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
nie powinna przekraczać 3 m.
2. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może
się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m.
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy
stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rękawy ) itp. Przy konieczności zastosowania
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżoułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki,
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za
pomocą sztychowania.
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku
robót, w którym powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń
mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu,
a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być
większa od dopuszczalnej.
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala
na użycie
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna
być
większa niż 1, 5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1, 25 długości buławy wibratora ( roboczej jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio
ułożonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być
ustalone
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanek betonowych.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne
należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej ; wibratory
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1, 47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ;
wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW ) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz
żelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m. Wibratory powierzchniowe należy
stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0, 8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na
odległość około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna być większa niż :
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
Wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego
betonu.
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania
odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności
położenia elementów i montażu zbrojenia.
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm
w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ułożonego betonu.
5.1.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym
mrozem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w chwili układania
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości
15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
5.5 Pielęgnacja betonu
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym
okresie
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami
pogarszającymi jego, jakość w konstrukcji.
2. W okresie pielęgnacji betonu należy:
chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie
zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunków
klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej:
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, nawilżać beton bezpośrednio
po naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin
po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do
temperatury elementu.
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię
świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego
i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm
i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów
z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty murowe
Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych
taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to

rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie,aby nie uszkodzić
naroży orazpowierzchni wyrobów.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać:
- znak znak firmowy producenta
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów,
- datę produkcji i Nr. partii produkcyjnej,
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe.
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw.
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian
fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania
i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i rygle. Bloczki z betonu
komórkowego układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku stosowania
zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych
w temp. poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających
zamarzaniu zapraw.
W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienko
spoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jeśli
nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach
poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm.
Spoiny poziome powinny być dokładnie
wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają
niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubość zaprawy należy
przyjmować od 2 do 3 mm.

5.3. Roboty dachowe
5.3.1 Deskowanie połaci dachowych
1. Na deskowanie należy stosować deski III klasy, jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 22mm.
W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm.
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi,
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2, 5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny
stykać się na krokwiach.
Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,
c) kontrolę gotowej konstrukcji,
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.
2 Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena,
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.
5.3.2. W przypadku pokryć z blachodachówki należy stosować się do następujących zaleceń:
-podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1,
- roboty blacharskie z blachy płaskiej powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża
te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie
to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, wszystkie wygięcia blach powinny
być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki

zabezpieczającej blachę. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach
szczegółowych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Kolejność robót:
Kolejność robót określa się następująco:
- Wykonanie rusztowań
- Założenie obróbek blacharskich z blachy płaskiej
- położenie pokrycia z blachodachówki,
- Sprawdzenie drożności przewodów wraz z dostarczeniem protokołu kontroli kominiarskiej,
-Montaż rynien i rur spustowych z blachy płaskiej,
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
.2 Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż1, 5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome –
w celu osadzenia kołnierza wpustu.
4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyn niedrożności rur spustowych.
.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu
- rynny z blachy powlekanej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających
długości arkusza blachy i składane wieloczłonowo
- połączenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o szerokości 20mm. Złącza poziome powinny posiadać
zakład 30mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości. Złącza pionowe powinny się znajdować
z boku rynny spustowej, jako dostępne z zewnątrz dla umożliwienia napraw. Rury spustowe z blachy
powlekanej należy montować po wykonaniu bądź remoncie tynków ścian. Rury spustowe należy
mocować do ścian uchwytami w rozstawie, co 2.0m, uchwyty należy mocować w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na końcach rur i pod
kolankami omijającymi występy budowli i gzymsy. Nad uchwytami należy przylutować obrączki
o szerokości 3¸4cm wykonane z tego samego materiału, które zabezpieczą rury przed zsuwaniem.
Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinny przekraczać 3mm na długości 2.0m;
- zakłady odcinków rynien wykonywać w kierunku spływu wody. Minimalne stosowane spadki rynien
0.5%. Na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym. Naroża o kącie <120o
należy usztywniać trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zewnętrznego zwoju rynny. Na
uchwyty stosować płaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia połaci oraz
zastosowanego przekroju rynny, odległości między uchwytami 50¸80cm. Denka rynien należy
dopasować do ich przekroju i łączyć z rynną przez obustronne lutowanie.

5.4.Tynki, malowanie, okładziny ścian
5.4.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków i gładzi gipsowych powinny być ukończone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe
oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże powinno być wykonane na puste spoiny, suche,
oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podłoże
powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone wodą.
Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:
 wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,
narożniki, styki z ościeżnicami.

krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,





Powierzchnie tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami
prostymi,
Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie
więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.
Wygląd powierzchni tynków: dopuszcza się nierówności o długości i szerokości 5 cm,
o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień
tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków.

5.4.2. Gładzie gipsowe
Na ścianach i stropach, na tynkach cementowo-wapiennych kat.III wykonać gładzie gipsowe.
Należy sprawdzić stan podłoża i przygotować je do wykonywania gładzi.
Przygotowane podłoże powinno być równe, bez wybrzuszeń, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy
i substancji tłustych, oraz zmyte wodą.
Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, ubytki wypełnić zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany
i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok.7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki , powinny być zabezpieczone
przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej (farba
podkładowa miniowa). Na połączeniach dwóch rodzajów materiału należy przykleić pasy siatki
tynkarskiej z tworzywa sztucznego. Naroża wzmocnić przez wklejenie listew narożnikowych
aluminiowych.
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi.
o

o

Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C
Świeżo wykonane gładzie należy chronić w ciągu pierwszych dni przed bezpośrednim
nasłonecznieniem.
W czasie wysychania gładzi należy w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację (unikać
przeciągów).
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:
 wygląd i gładkość płaszczyzny,
 pionowość wykonania,
 krawędzie przecięcia się płaszczyzn,
 staranność wykonania narożników, styków z ościeżnicami.
Powierzchnia gładzi powinna być równa, gładka, mocna, bez wyprysków i spęcznień, nie pyląca, nie
wykruszająca się, bez rys, plam, zacieków, przecięcia płaszczyzn powinny być liniami prostymi.
5.4.3. Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi
Wykończenie
ścian
poza
płaszczyzną
przeszkloną:
płytka
ceramiczna
ścienna
o
parametrach:
grupa
BI-b
E≤3%
Norma
EN
14411,
płytki:
monokolor,
mat
półmat (wg projektu), wymiary płytek: 20x20, 20x15,
Płytki układać metoda kombinowaną wg projektu wnętrz. Płytki układać na kleje przeznaczone do
stosowania w obiektach mokrych.
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno być suche,
równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny powinna
wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą
prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:
 wygląd płaszczyzny,
 pionowość wykonania,
 krawędzie przecięcia się płaszczyzn ,
 narożniki, styki z ościeżnicami.
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej
długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich

krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.
Płytki układać na wysokość 2,0 m.
We wszystkich pomieszczeniach, gdzie płytki nie są układane na pełną wysokość ściany płytka
powinna być zlicowana z tynkiem.
5.4.4. Malowanie.
Do wymalowań wewnętrznych zastosować emulsje zmywalne.
W pomieszczeniach mokrych należy zastosować farby lateksowe bakterio i grzybobójcze.
Malowanie tynków wewnętrznych
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC.
Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami oraz intensywnym
działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane na podłożach
oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być przetarta sztorcem
drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych
drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej
zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z
tłuszczów, lepików itp. usunięte.
Przed malowaniem starych tynków należy przygotować podłoże przez zmycie, szpachlowanie,
uzupełnienie ubytków.
Podłoże należy zagruntować gruntem odpowiednim dla danego rodzaju farby.
Malować dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:
 Wygląd płaszczyzny.
 Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy,
prześwitów, odprysków.
 Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla.
 Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się
poprawek.
 Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280
5.5. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu stolarki.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni
ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów otworów w stanie surowym z natury. Jeśli
wystąpi konieczność dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu
konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych pomiarów na Placu Budowy, wtedy należy
uzgodnić wymiary z Inspektorem nadzoru przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych.
Koszty związane z przeróbką elementów nie dopasowanych są po stronie Wykonawcy.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz .U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Osadzenie i uszczelnienie stolarki:
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Montaż ościeżnic wykonać ściśle z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu.
Montaż skrzydeł drzwiowych wykonać ściśle z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu.
Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą w drzwiach stosować piankę izolacji ognioodpornej.
Progi nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny posadzek. Ościeżnice od strony wewnętrznej
i zewnętrznej osłonić tynkiem.
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
- zabezpieczenie elementów ścian mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki,
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy,
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą lub pianką PU szczeliny między ościeżą i ościeżnicą
- ewentualne podbetonowanie listwy progowej,
- osadzenie i regulacja skrzydeł drzwiowych

5.6. Roboty posadzkowe
Przed ułożeniem posadzki właściwej należy wykonać warstwy podkładowe, jastrychy
oraz izolacje.
Niedopuszczalne jest wystąpienie nierówności powierzchni. Odchylenie powierzchni wylewki od
płaszczyzny poziomej sprawdzane łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinny przekraczać
2mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia
W razie konieczności należy wykonać warstwę wyrównawczą pod posadzki
z masy
samopoziomującej.
Do układania wykładzin niezbędne jest czyste, niepylące, trwale suche podłoże. W innym wypadku
konieczne prawidłowe przygotowanie podłoża, w zakresie wilgotności wg wymagań producenta
wykładzin.
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 płytkachreperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłożem.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:
 wygląd zewnętrzny,
 związanie posadzki z podkładem,
 prawidłowość powierzchni,
 grubość posadzki,
 szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,
 wykończenie posadzki.
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od
poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe,
prostoliniowe i jednakowej szerokości.
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej
długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm.

5.7. Roboty elewacyjne
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty-adhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków
i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów,
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem
opadów atmosferycznych,
promieniowania słonecznegoi wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozków).

5.7.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek
gruntujący na całą jego powierzchnię.
5.7.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,
w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do
uzyskania równej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.7.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeże, krawędzie narożników budynku i ościeży,
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.7.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie
zakryta zaprawą.
Grubość warstwy zbrojonej min. 3 mm.
5.7.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.7.6 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową w zakresie grubości wyprawy i
kolorystyki.
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) 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.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
Jednostkami obmiarowymi robót są : m2 , kpl, m3, szt

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
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).
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1.
niniejszej ST.

Utwardzanie terenu kostką brukową
KOD CPV- 45- 23 3250-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powierzchni z kostki brukowej betonowej związanych z:
„Budową budynku kaplicy cmentarnej” na działkach nr 722, 925/2, 925/3 w Kaszycach”
1.2.Zakres stosowania ST
1.1. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania
będą
spełnione
przy
zastosowaniu
metod
wykonania,
wynikających
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych
utwardzenia terenu przy odbojach i schodach zewnętrznych.
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót
Roboty obejmują:,
- wykonanie nowych obrzeży, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej prasowanej.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1 Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych
trwale w fazie produkcji.
1.4.2 Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów placu, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym,
1.4.3 Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto
chodnika,
1.4.4 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadani wyrównanie
różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni placu
oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni.
1.4.5 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ruchu
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami
n/n specyfikacji technicznej są:
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania.
2.1.1 Wygląd zewnętrzny
-Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
-Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.
2.1.2. Wymiary kostki brukowej;
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).
2.1.4. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.
2.1.5. Mrozodporność.
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50.
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normyPN-B-06712.
3. SPRZĘT
Roboty związane z ułożeniem placu z betonowych kostek brukowych na mały powierzchniach
wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0, 7 średniej wymaganej wartości
wytrzymałości badanej serii próbek.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót
i harmonogram robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu
placu. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót,
obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania
robót.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Koryto pod plac.
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi oraz zagęszczone.
5.2.2.Podsypka
Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości do 10 cm po
zagęszczeniu.
5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety placu, ponieważ podczas
wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do
ubijania nawierzchni chodnika.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
61. Zasady ogólne kontroli jakości robót.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań, jakości robót, lecz nie
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać na każde 150 m2 placu.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją.
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać, co najmniej raz na każde 150-m2
ułożonego placu i miejscach wątpliwych.
Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie może przekroczyć 1,0 cm.
6.2.4.Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać
+/- 3.0 cm.
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50
m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem
w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór wykonanego placu obejmuje:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST};
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz
oceny, jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
- przygotowanie podłoża pod plac,
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie betonowych kostek brukowych,
- zamulenie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST
10. Przepisy związane
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kod CPV 45310000 - 3
OBIEKT:

Budowa Kaplicy cmentarnej na działkach nr 722, 925/2, 925/3
w Kaszycach

INWESTOR:

Gmina Orły

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w temacie
„Budową budynku kaplicy cmentarnej” na działkach nr 722, 925/2, 925/3 w Kaszycach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku
Zakres robót obejmuje:
a) instalacje elektryczne oświetleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) w pomieszczeniach demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych , przycisków i gniazd
wtyczkowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich
normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.
2.2 Dostawa materiałów na budowę
(1) Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, przewody należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem

poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
(2) Składowanie materiałów na budowie
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować
wymagania
wynikające
ze
specjalnych
właściwości
materiałów
oraz
wymagania
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego
sprzętu:
– elektronarzędzia
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Zasilanie
gniazd opraw i pozostałych urządzeń odbiorczych w pomieszczeniu Małej Sali Koncertowej
wykonać w rurkach odpornych na uderzenia i ognioodpornych w korytkach.
5.3. Montaż opraw, konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Oprawy oświetleniowe, konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich
instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą
być chronione przed uszkodzeniami.
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw sztucznych odpornych
na uderzenia, względnie korytka itp.
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Projektuje się wbudowane p/t oprawy oświetleniowe. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do
podłoża w sposób trwały mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone
do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych i szynoprzewodów należy montować w stropach przez
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania
haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Osprzęt oświetleniowy (
gniazda i łączniki ) należy stosować wg wymagań Inwestora. Zaleca się zastosowanie
osprzętu modułowego. Miejsca montażu ewentualnie korygować w trakcie wykonawstwa,
w zależności od zmian w planowanym ustawieniu technologicznym.

5.6. Układanie przewodów
5.6.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach
a) Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy
wykonywać przez:
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
– wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja
rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
b) wciąganie przewodów
Całą instalację należy wykonać przewodem kabelkowym w podwójnej izolacji chronionym dodatkowo
rurką izolacyjną niepalną. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić
prawidłowość wykonanego rurowania,zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz
przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów
wykonać wg wcześniej opisanych zasad.
5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe
Projektuje się następujące rodzaje instalacji:
– bezpośrednio w podłożu ( w jednostkowych, wyjątkowych sytuacjach)
– pod tynkiem rurkach izolacyjnych niepalnych z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
– na korytkach prefabrykowanych metalowych,
– w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:
przewody uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
-zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. Ułożenie
korytek uzgadniać bezpośrednio z Inspektorem Nadzoru.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:
– zamontowania listwy PCW lub Korytka K-100 względnie K-200 na ścianie
lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża,
ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem
pokrywy.
Podłączanie przewodów do gniazd należy wykonać specjalistycznymi narzędziami. Należy zwrócić
szczególna uwagę na prawidłowe rozszycie i podłączenie przewodów.
5.7. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są
przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).
5.8. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych
prób obejmuje:
– pomiar rezystancji izolacji instalacji
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników
– pomiary impedancji pętli zwarciowych
– pomiary rezystancji uziemień
6. Kontrola jakości robót
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisów [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno
podlegać:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiory częściowe
8.3. Odbiory końcowe
8.4. Odbiory ostateczne
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
10. Przepisy związane
-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
-74/E-90066 - „Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej”
-IEC-60364 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” - zbiór norm.
– sieć wspólnej masy w budynku
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Instalacja sanitarna
Kod CPV 453310000 - 6

OBIEKT : Budynek kaplicy cmentarnej na działkach nr 722, 925/2, 925/3 w Kaszycach
INWESTOR: Gmina ORŁY

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
realizacji remontu instalacji sanitarnej temacie „Budową budynku kaplicy cmentarnej” na działkach
nr 722, 925/2, 925/3 w Kaszycach”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie modernizacji następujących instalacji:
1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
2. MATERIAŁY
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polską
Normą
lub
z Aprobatą Techniczną
2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa
2.1.1. Przewody Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur
polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste
od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.1.2. Armatura - baterie natryskowe - baterie umywalkowe - zawory ze złączką do węża - zawory
kulowe - kurki kątowe z filtrem siatkowym
2.1.3. Izolacja termiczna Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermaflex
FRZ o grubości minimum: - dla przewodów wody ciepłej 20 mm, - dla przewodów wody cyrkulacyjnej
20 mm, - dla przewodów wody zimnej 13 mm.
2 2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych
kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody poziome w
piwnicy zamocować pod posadzką. Przewody pionowe układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach
kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.
2.2.2. Wyposażenie sanitarne - miski ustępowe typu kompakt - brodziki - umywalki - wpusty
podłogowe
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad
realizacją inwestycji.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania: - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym powinna
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną
kruchość tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich
pojemnikach
z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być
składowane w sposób uporządkowany. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można
przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody
opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian
końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć
wyżej 4 wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt
niskiej temperatury. 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. Elementy wyposażenia oraz armaturę należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Instalacja wodociągowa
5.1.1. Wymagania ogólne Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać
zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych.
5.1.2. Montaż przewodów Przed zamocowaniem 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. Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów
przez
ściany
i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać
w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody
powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 5.1.3.
Montaż armatury i osprzętu Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji
termicznej przewodów instalacja musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy
sporządzić protokół.
5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu
rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
5 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaż rur Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą

uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem
i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości
około 30 cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury
uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we
wgłębieniu kielicha sprawdzając: - Czystość wgłębienia kielicha - Ścisłość przylegania uszczelki do
wgłębienia Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy
koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub
smarów jest niedopuszczalne.
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki).
5.2.2. Badanie szczelności Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać
zgodnie z PN- 92/B-10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów.
Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy)
odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji
powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki
c) kpl - dla prób działania, uruchomień
8. ODBIÓR ROBÓT
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac
8.1. Odbiór techniczny – częściowy
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji,
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych
w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element
instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami,
normami i wytycznymi
8.2. Odbiór techniczny – końcowy Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru
technicznego końcowego, gdy zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z
wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: - instalacja
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym - zgodność wykonania instalacji z wytycznymi,
przepisami i normami - sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych - sprawdzić protokoły
odbiorów technicznych częściowych - sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów Protokół odbioru technicznego
końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany
jest do ich poprawy na własny koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem,
a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
3. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
5. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i wymagania.
6. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji Wymagania dotyczące rur, kształtek
7. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 28. Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr
109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami

