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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1

W STĘP

1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym wraz z wewnętrzną i zewnętrzną doziemną instalacją gazową w istniejącym budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim wraz z dostosowaniem pomieszczania kotłowni do obowiązujących
przepisów.
Budynek położony jest w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 na działce o numerze
ewidencyjnym: 83.
1.2

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3

Zakres robót objętych S T .

Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie budowy:
a) kotłowni gazowej,
b) wewnętrznej oraz zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej,
c) dostosowania pomieszczenia kotłowni w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją przetargową i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.4.2

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.4.3

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
1.4.4

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy 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.
1.4.5

Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.6

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Określenia podstawowe
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Insp. nadz.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

3|Strona

2

M ATERIAŁY

2.1

Wymagania dotyczące materiałów

2.1.1 Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST.
2.1.2 Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.
2.1.3 Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca we własnym zakresie i na
własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru.
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 będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić.
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o
tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż:
·
·

0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych
5m od stałego stanowiska pracy

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie
przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności
kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.
2.2

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .
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3

S PRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
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.
Wykonawca dostarczy do Inspektor nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być:
·
·
·
·
·

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy,
stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony,
obsługiwany przez przeszkolony personel,
montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta
używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów
kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy
je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym.
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub
o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:
·
·
·

uszkodzonych zakończeń roboczych,
pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,
rękojeści krótszych niż 0,15m.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą
one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej
eksploatacji i dozoru tych urządzeń.
Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne
środki ostrożności.
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4

T RANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5
5.1

W YKONANIE

ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 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.

6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i
sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich
inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
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dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi
Wykonawca.
6.2 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do
tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.3 Atesty jakości Materiałów i Urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty specjalistyczne będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

7
7.1

O BMIAR

ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
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7.3

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 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 przez cały okres
trwania robót.

8

O DBIÓR

ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
·
·
·
·
·
·
8.1

kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzą i sztuką budowlaną
Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 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, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2

Odbiór końcowy robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
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, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i
ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
5. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9

P ODSTAWA

9.1

PŁATNOŚCI

Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
·
·
·
·
·

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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D OKUMENTY

ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych.
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- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia.
– Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia.
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III KONSTRUKCJE MUROWE

1

CZEŚĆ OGÓLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy uzupełnienia i przemurowania ścian.

2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Uzupełnienia i przemurowania muru wykonać z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno - cementowej. Zwrócić uwagę na zachowanie istniejącego układu cegieł.

3

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU

3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5

OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.2

Program badań

Podstawę do odbioru technicznego ścian stanowią następujące badania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6
6.1

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja
Sprawdzenia bloczków i cegły
Sprawdzenie zapraw
Sprawdzenie mrozoodporności
Sprawdzenie grubości
Sprawdzenie wyglądu powierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
Sprawdzenie prawidłowości spoinowania w miejscach gdzie nie występuje tynk.
Sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robót jest:
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•

7

dla murów – 1m2 lub 1m3

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne obmiary robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Odbierane roboty budowlano-montażowe
powinny być uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik
ujemny wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.

8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

8.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
8.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

9

prace pomiarowe i przygotowawcze
przygotowanie podłoża
przygotowanie betonu i zapraw
dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania
rozłożenie mieszanki
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
koszty badań

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosować przepisy określone pkt 10 ST.00 oraz
PN‐68/B‐10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN‐68/B‐06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano ‐ montażowych”
Roboty betonowe i ,Żelbetowe:
PN‐63/B‐06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN‐62/B‐10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Konstrukcje stalowe:
PN‐B‐06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pod‐ stawowe.
‐Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
‐Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
‐Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
‐Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
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IV PODŁOŻA I POSADZKI

1

CZEŚĆ OGÓLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu posadzki w
pomieszczeniu kotłowni.

2

O GÓLNE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

3
3.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 „Wymagania
ogólne” pkt. 22.
3.2

Rodzaje materiałów

‐beton
‐folia budowlana

4
4.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

5
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 4
5.2

Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

6
6.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami
Inżyniera.
6.2

Wykonanie podłoża

Wygląd zewnętrzny.
Podłoże powinno mieć jednolita barwę,
Powierzchnia powinna być zatarta na szorstko pod posadzki z terakoty.
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Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.
Powierzchnia podłoża powinna być równa.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyć 5mm.
Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż + 5 mm na całej długości lub szerokości podłoża.

7
7.1

OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7.2

Program badań

Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie:
‐materiałów
‐wyglądu zewnętrznego i wykończenia
‐równości i spoziomowania powierzchni
‐grubości podłoża
‐szczelin dylatacyjnych
7.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać wzrokowo, sprawdzając, czy podłoże odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 6.2.

8
8.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
8.2

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa są:
‐m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podłoża).

9

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne obmiary robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

10
10.1

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
10.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
‐prace pomiarowe i przygotowawcze
‐przygotowanie podłoża
‐rozprowadzenie betonu
‐pielęgnacja betonu
‐przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
‐koszty badań
‐utrzymywanie podłoża
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11

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz
PN‐68/B‐06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych”
‐Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
‐Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
‐Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
‐Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
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V

1
1.1

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

CZESC OGÓLNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych tynki

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w w/w obiekcie.
1.2

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. W zakres robót objętych specyfikacja wchodzą:
Tynki wewnętrzne:
- wykonane ręcznie kat. III. Cementowo - wapienne
- ze względu na stan techniczny zakłada się skucie i wykonanie na nowo ok 10 % tynków.
Ściany wewnętrzne, zewnętrzne
- tynk wapienno-cementowy kat. III.

2
2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 „Wymagania
ogólne” pkt. 2 Wszystkie stosowane materiały musza być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
2.2

Stosowane materiały

‐środki gruntujące
‐środki do czyszczenia podłoża
‐cement
‐gips
‐wapno
‐piasek
‐gotowa zaprawa tynkarska
‐dodatki
‐woda
‐inne
2.3

Rodzaje materiałów

Materiałami do wykonania robót wykończeniowych są:
‐tynki gipsowe
– szpachla gipsowa na nowych ściankach działowych
- tynki zwykłe cementowo wapienne kat III na remontowanych ścianach istniejących na uszkodzeniach powstałych w wyniku przekuć i wyburzeń
2.4

Wymagania dla materiałów

Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać
‐wapienne wg PN65/B‐14502
‐cementowe wg PN‐65/B‐14504
‐gipsowe wg PN‐75/B‐14505

wymaganiom polskich norm:
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‐cementowo – wapienne – PN‐65b‐14503 ‐piasek odmiany II wg BN‐69/6721‐04

3
3.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 3
3.2

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z na‐ stępującego sprzętu:
‐mieszarek do wytwarzania mieszanki,
‐nakładanie ręczne paca
‐szlifierki

4
4.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania kg transportu podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2

Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2

Przygotowanie podłoża

5.2.1. Tynki cementowo – wapienne kat III ‐jako uzupełniające spękań istniejących tynków.
Zasady ogólne. Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty tanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepsza przy‐
czepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości
podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki trójwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy
M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w tynkach wielowarstwowych
równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5o C. Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone woda. Parametry techniczne
‐Przyczepność do podłoża 0,25 kG/cm2 ‐Grubość tynku 10 mm Odchylenie od powierzchni i krawędzi od
kier. pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m , od kier. poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m.
5.3

Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.

5.3.1. Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są do głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
5.3.2. Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
5.3.3. Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe.
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5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z
podłoża , pleśń itp. sąniedopuszczalne.5.3.5. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków
są niedopuszczalne.
5.4

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też
tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnęk lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekraczać :7 mm – dla tynków kategorii II i III, 5 mm‐dla tynków IV. Tynki przy szczelinach
dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi , przy ościeżnicach i podokiennikach
itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o
szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. W miejscu zdylatowania. podłoża powinny być
osłonięte paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , które należy osłonic listwa i wypełnić silikonem. Naroża oraz wszelkie obrzeza tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem.

6
6.1

OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2

Program badań

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:
‐Sprawdzenie zgodności z dokumentacja
‐Sprawdzenia materiałów
‐Sprawdzenie podłoży
‐Sprawdzenie przyczepności do podłoża
‐Sprawdzenie mrozoodporności
‐Sprawdzenie grubości
‐Sprawdzenie wyglądu powierzchni
‐Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
‐Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych
‐Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub założonego szablonu.
‐Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami

7
7.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa są:
‐m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne obmiary robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Odbierany tynk powinien być uznany
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany
tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.
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9
9.1

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
‐prace pomiarowe i przygotowawcze
‐przygotowanie podłoża
‐przygotowanie mieszanki
‐dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
‐rozłożenie mieszanki
‐zagęszczenie rozłożonej mieszanki
‐przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
‐koszty badań ‐utrzymywanie tynków

10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN‐68/B‐06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
‐Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
‐Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
‐Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
‐Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
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VI GLAZURA I TERAKOTA

1
1.1

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST‐03.07. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem okładzin ścian z glazury
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
okładzin ściennych z glazury.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST‐00 „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.2

Materiały‐wymagania

‐Glazura – szkliwiona nieprzepuszczalna
‐Kleje do posadzek ‐ dopuszcza się kleje posiadające ATEST PZH i spełniające wymagania normy PN‐EN
12004:2001/A1:2002 "Kleje do płytek",
‐Silikon
‐Masa uszczelniająca
– przepona wodoszczelna
2.3. Wygląd zewnętrzny
Struktura powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, krawędzie równe i proste, bez wklęśnięć.

3
3.1

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST‐00.„Wymagania ogólne” pkt. 3.
‐wiertarka z mieszadłem do kleju
‐gilotyna no ciecia ceramiki
‐pace zębate
‐młotki gumowe
‐krzyżyki dystansowe
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4
4.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Do wykonania okładzin z
płytek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych
wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
4.2

Zagruntowanie podłoża.

Przed wykonaniem okładzin podłoże należy oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować preparatem sczepnym rozprowadzając pędzlem lub miękka szczotka, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż.
4.3

Układanie płytek.

Glazurę należy układać zachowując szerokość spoin od 1 do 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni można przystąpić do spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić silikonem w kolorze fug. Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotna, często płukana gąbka, a wyschnięty nalot usunąć
sucha szmatka. Silikon wprowadza się w naroża pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnie spoiny
narzędziem zwilżonym wodnym roztworem mydła.

5
5.1

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.2

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest wyrobu. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w
pkt. 2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
5.3

Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoży polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny z glazury polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej ST. Spoiny miedzy płytkami powinny
mieć szerokość max 3 mm (w każdym po‐ mieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Okładzina powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek.

6
6.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
6.2

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej okładziny z glazury.
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7
7.1

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
7.2

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
‐ przygotowanie podłoża.
Zasady ich odbioru są określone w ST‐00 „Wymagania ogólne”.

8
8.1

PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
8.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płytek terakotowych i glazury obejmuje:
‐ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
‐ przygotowanie podłoża
‐ dostarczenie materiałów,
wykonanie okładziny
‐ wypełnienie spoin,
‐ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz Normy 1 PN‐EN 1212 PN‐EN 176 PN‐EN 186 4 PN‐EN
177 5 PN‐EN 1876 PN‐EN 188
PN‐EN 159 PN‐68/B‐06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
‐Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
‐Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
‐Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
‐Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
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VII KŁADZENIE PŁYTEK

1

Z AKRES

ROBÓT DO WYKONANIA :

W ramach prac związanych z remontem posadzki przewiduje się wykonanie następujących czynności:
 przygotowanie podłoża pod układanie płytek- gruntowanie , warstwa samopoziomująca,
 układanie płytek.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
posadzek ceramicznych.
1.1




1.2
1.2.1

Materiały podstawowe
płytka przemysłowa - wg. wymagań inwestora
fuga mineralna;
elastyczna mrozoodporna zaprawa klejąca do płytek;
materiały pomocnicze (preparat gruntujący, elektrody itp.)
Wykonywanie robót
Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7
cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do
ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
1.2.2

Posadzki z płytek

Zalecenia ogólne:
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5C i nie więcej niż
+25C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie
wiązania i twardnienia zaprawy.
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
-Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
-Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
- Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
-Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:
-Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B- 10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu
Roboty zasadnicze:
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- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru
płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia
się zaprawą do spoinowania.
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.
1.2.3

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.2.4

Badania w czasie odbioru

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł.
łaty),
-prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm
na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

2

D OKUMENTY

ODNIESIENIA :

1. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
2. PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
3. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie
4. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
5. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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6. PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
7. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
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VIII

1
1.1

MALOWANIE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST‐03.10. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z malowaniem
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3

Zakres robót objętych ST

Malowanie pomieszczeń.
1.4

Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2
2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST ‐00 „Wymagania
ogólne” pkt.2

3
3.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt. 3
3.2

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania ww. robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
‐pędzle, wałki
‐pistolety natryskowe
‐drabiny

4
4.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 4
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4.2

Transport płyt

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ‐00Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2

Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do malowania lamperii należy oczyścić podłoże: winno być czyste, suche i odtłuszczone. Malować dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcieńczyć 10% do drugiego malowania rozcieńczyć 5%.
Malowanie ścian i sufitów Podłoże musi być czyste, suche trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykonać gruntowanie podłoża farba rozcieńczona ok. 20%. Zastosować farbę o stopniu
połysku – mat. Nie malować w temperaturze poniżej +5°.

6
6.1

OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi. Badanie powłok przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie wcześniej niż po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:
– stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta
– braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem nie uzbrojonym
śladów pędzla itp, w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości
wykonania.
6.2.2. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym,
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca, który w przypadku nakładania po‐ włok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym pod‐ łożu, o powierzchni
możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
6.2.3. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określany:
– przy powłokach matowych
– połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,
‐przy powłokach półmatowych
– połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jajka
6.2.4. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczona
– przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po
wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
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7
7.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiar robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa są:
‐m2 ( metr kwadratowy wymalowanej ściany lub sufitu )

8

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9
9.1

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
‐prace pomiarowe i przygotowawcze
‐zakup i dostarczenie materiałów
‐oczyszczenie podłoża
‐dwukrotne malowanie
‐przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
‐koszt badań
‐uporządkowanie pomieszczeń

10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN‐93/C‐89440 PN‐68/B‐06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
‐Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
‐Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
‐Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
‐Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
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IX INSTALACJE WOD-KAN

1

C ZĘŚĆ

OGÓLNA .

1.1
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji wod-kan, w ramach realizacji inwestycji
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 specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wod-kan.
1.4
Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich
braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji
1.5
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” COBRTI -INSTAL,”
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z :
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji robót instalacyjnych wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z BHP
nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47, poz. 401 ).
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M ATERIAŁY .

2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
2.2
Instalacja wod - kan
- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spełniające wymogi norm PN-EN 1329-1;2001i PN-EN 13292;2002 łączonych na uszczelkę gumową i wcisk w zakresie średnic rury Ø50, Ø110 Ø160 mm
- rury z polipropylenu (PP) zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06 o połączeniach zgrzewanych.
Armatura
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- zawory czerpalne ze złączka do węża Ø15 spełniające wymogi normy PN-75/M-75208
-zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula mosiądz
chromowany
-zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosiężny, sprężyna i pierścień mocujący-stal
nierdzewna, ciśnienie nominalne 10bar.
Armatura sanitarna powinna spełniać wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200, PN-93/M750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150,
PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206
-przybory
Wpusty ściekowe (kratki) Ø 50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, nierdzewna kratka spełniająca wymogi normy PN-EN 1253-4;2002
-zlewozmywaki stalowe z blachy nierdzewnej jednokomorowe
- Izolacja termiczna.
Izolację przewodów wodociągowych (zimnej i ciepłej wody) należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej dla rur biegnących po wierzchu ściany oraz pianki polietylenowej laminowanej z zewnątrz folią polietylenową dla rur prowadzonych podtynkowo bądź w szlichcie posadzkowej.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie
uszkodzone.

3

S PRZĘT .

Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne technicznie,
nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących. Należy używać narzędzi i sprzętu, który
zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. prasy elektryczne, giętarki, spawarki gwintownice. Sprzęt i
maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4

T RANSPORT

I SKŁADOWANIE .

4.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
4.2
Rury.
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wykonawca zabezpieczy rury
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu.
Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym
(tektura, folia).
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z
belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub
łańcuchów.
Ponadto przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5 do +30 C, przy czym powinna
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość materiału.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je na płask w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Kształtki, złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności.
Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ
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podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić
przed uszkodzeniem pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunkowych. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do
zrzucenia i wleczenia rur.
Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pożarowe.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
4.3
Elementy wyposażenia i urządzeń.
Transport elementów wyposażenia do ,,białego montażu” i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu wg wytycznych producenta. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
4.4
Armatura
Armatura powinna być transportowana krytymi środkami transportu. Armatura przewożona luzem powinna
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być
pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w
magazynach zamkniętych.
4.5
Izolacja termiczna
a) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
b) 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 utrafioletowe.

5

W YKONANIE

ROBÓT .

5.1
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
5.2
Montaż przewodów.
a) Prowadzenie przewodów:
- po wierzchu ścian
b) Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty wystające, elementy zaprawy betonowej i muru).
c) Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
d) Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie przewodów z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
e) Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu lub innych przewodów: 3-5 cm (dla przewodów o
średnicy mniejszej niż 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodów o średnicy powyżej 65 mm), te same odległości obowiązują między przewodami biegnącymi równolegle
g) W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń; Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych; Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
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5.2.1. Wykonanie połączeń gwintowanych.
Połączenie gwintowane może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO
228. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie
dokręca się za pomocą narzędzi do tego przystosowanych.
Bez względu na sposób dokręcania niedopuszczalne jest powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z
gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów ( w połączeniach z gwintami wykonywanymi w
tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).
5.2.2. Montaż rur kanalizacyjnych PCV.
Rurę należy dokładnie oczyścić, jeżeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o drobnych zębach. Należy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć należy
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przecięty
bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie należy przycinać
kształtek.
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i
wysunąć ją na odległość około 10 mm.
Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne.
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodów z PCW powierzchnia tych przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału, a
powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. Bruzdy i kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rury a
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez stropy wymagają zastosowania
tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa
o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu .
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach.
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PCW
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być
mocowane niezależnie. Poziome
przewody powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę). Maksymalne rozstawy
uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dla rur o średnicy powyżej 110 mm -1,25 m,
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PCW łączonych za pomocą pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodów poziomych założonego w projekcie wynosi +10%.
5.3
Montaż armatury i urządzeń
Montaż armatury i urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami producentów i dostawców.
Armaturę montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i
konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową.
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Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody
napływała ona „pod grzybek".
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub wymiany przyborów, syfonów i
podejść kanalizacyjnych.
5.4
Próby szczelności i płukanie.
- instalację wody ciepłej i zimnej zostaną poddane badaniom na szczelność. Badanie szczelności zostanie
wykonane w temperaturze powyżej 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wypełnieniem
bruzd. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i sprawdzi
połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności Wykonawca podda instalację
próbie podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie próbne należy dwukrotnie podnieść w okresie 30 minut po pierwszej
wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych
120 minut spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,02 MPa.
- badanie instalacji ciepłej wody wykona Wykonawca dwukrotnie: raz napełniając instalację zimną wodą,
drugi raz wodą ciepłą.
- badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej – podejścia, piony kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy sprawdzić po napełnieniu wodą powyżej kolana
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
- po próbie ciśnieniowej Wykonawca przepłucze instalację wodociągową wodą pitną celem oczyszczenia aż
do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płuczącej.
- po płukaniu wykonać dezynfekcję poprzez wprowadzenie do jednego końca dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l,
aż do momentu gdy na końcówce tego odcinka (przez baterie lub zawory) będzie wyczuwalny zapach chloru,
następnie należy zamknąć zawory i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24 godziny. Następnie przewody ponownie należy przepłukać wodą, aż do zaniku zapachu chloru, po czym należy pobrać próbkę wody
do analizy bakteriologicznej.
5.5
Wykonanie izolacji ciepłochronnej
a) Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, przeprowadzeniu
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
b) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

6

K ONTROLA

JAKOŚCI ROBÓT .

6.1
Ogólne zasady kontrolo jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne”.
6.2
Badania i uruchomienie instalacji.
Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości robót i badania materiałów uprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od ww. powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Wytyczne badania i uruchomienia instalacji.
a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
b) Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
c) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
d) Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Kontrola instalacji powinna obejmować sprawdzenie:
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- trasy, sposobu prowadzenia i spadków przewodów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- połączeń i mocowania przewodów,
- przejść przewodów przez przegrody budowlane,
- szerokości i głębokości wykopów otwartych pod poziomy kanalizacyjne,
- wykonania i zagęszczenia podłoża pod poziomy kanalizacyjne,
- ułożenia przewodów poziomych na podłożu,
- zbadania szczelności przewodów.
- zagęszczenia zasypu przewodów,
- wysokości ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych.
- szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych.
6.3
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),
6.4
Ocena zgodności wyrobów budowlanych.
Wymagania dotyczące oceny zgodności wyrobów budowlanych określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne”.
6.5
Kontrola jakości wykonania robót.
Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie wykonania z dokumentacją
projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.
W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola:
a) zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymogami Specyfikacji Technicznych,
b) ułożenia przewodów,
c) wykonania połączeń i szczelności przewodów,
d) zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów,
e) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,
f) prawidłowości wykonania izolacji termicznej.
6.6
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami określone zostały w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogólne”.

7

P RZEDMIAR

I OBMIAR ROBÓT .

Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową,
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w
warunkach kontraktu. Wyniki obmiaru winny być wpisane do książki obmiarów. Sporządzony obmiar robót
wykonawca uzgadnia z Inwestorem, w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z
dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilości robót.
Jednostką obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz [szt.] podłączonych przyborów sanitarnych i punktów czerpalnych.

8

S POSÓB

ODBIORU ROBÓT .

8.1
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogólne”.
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8.2
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne”.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
- wykonanie poziomów kanalizacyjnych pod posadzką,
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.
Ogólne wymagania dotyczące częściowego i końcowego odbioru robót określone zostały w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogólne”.
8.3
Odbiór pogwarancyjny.
Ogólne wymagania dotyczące pogwarancyjnego odbioru robót określone zostały w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogólne”.

9

P RZEPISY

ZWIĄZANE .

9.1
Normy.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
PN-80/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-77/H-04419
Próba szczelności
PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5:
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania i instalacyjne
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
„PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
PN91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. I badania".
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania odbiorcze".
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X

1

KOTŁOWNIA GAZOWA

C ZĘŚĆ

OGÓLNA .

1.1
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.06są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót kotłowni gazowej.
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 specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji technologicznej kotłowni gazowej.
1.4
Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich
braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji
1.5
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót
budowlano – montażowych instalacji kotłowni gazowej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją
W zakresie instalacji urządzeń kotła gazowego poprzez wykonanie następujących prac:
- Montaż kaskady dwóch gazowych kotłów kondesacyjnych, armatury oraz urządzeń współpracujących,
- Montaż systemu odprowadzenia spalin,
- Regulacja powstałego układu i rozruch.

2

M ATERIAŁY .

2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie
budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. Koszty związane ze zmianą urządzeń
i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.
2.2
Kotłownia gazowa
- Urządzenia oraz armatura w obrębie kotłowni gazowej:

a) kaskada kondensacyjnych kotłów gazowych 2x45kW wraz z zestawem przyłączeniowym i sprzęgłem
hydraulicznym
b) system odprowadzenia spalin dla kaskady kotłów
c) ciśnieniowe naczynie wzbiorcze do c.o. o pojemności 200l,
d) zasobnik c.w.u. o pojemności 300l
e) stalowe rozdzielacze 3”, L = 1200mm
f) ciśnieniowe naczynie wzbiorcze do c.w.u. o pojemności 25l,
g) zawór bezpieczeństwa ¾”, 3 bar
h) stacja uzdatniania wody
i) zawór bezpieczeństwa c.w.u. ¾”, 6 bar
j) regulator kaskadowy + wyposażenie zabezpieczające dla kotłowni kaskadowych
k) neutralizator kondensatu
l) zawór mieszający 3-drogowy DN25 z siłownikiem
ł) pompa obiegowa 25-80
m) pompa obiegowa 32-100
n) pompa lądująca zasobnik c.w.u. 25-60
o) termostatyczny zawór mieszający DN25
p) filtodmulnik DN50
r) system detekcji gazu
s) rurociągi wykonane z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie lub zaprasowywanie,
t) filtry siatkowe, zawory zwrotne, zawory spustowe, odpowietrzniki automatyczne,
u) izolacje.
2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora.
2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót.

3

W YKONANIE

ROBÓT .

3.1
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
3.1.1 Montaż przewodów oraz urządzeń i armatury:
- Instalacja w obrębie kotłowni gazowej wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych
przez spawanie lub zaprasowywanie. Połączenia z armaturą należy wykonać za pomocą króćców i łączników
gwintowanych. Jako uszczelnienia połączeń gwintowanych należy stosować taśmę teflonową. Odcinki poziome rurociągów należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku źródła ciepła. Rurociągi należy mocować
do ścian lub stropów za pomocą uchwytów lub na specjalnych wspornikach. Instalację należy zabezpieczyć
antykorozyjnie poprzez jednokrotne pomalowanie farbą podkładową miniową i dwukrotne farbą powierzchniową ogólnego stosowania. Przed malowaniem rurociągów należy je oczyścić do 2-go stopnia czystości wg
PN-ISO 8501.
- Przed oddaniem węzła cieplnego do eksploatacji rurociągi technologiczne należy dokładnie przepłukać.
Płukanie należy przeprowadzić kilkukrotnie, aż do stwierdzenia czystości wody.
- Szczególną uwagę należy poświęcić napełnianiu instalacji i prawidłowym jej odpowietrzeniu.
- Po przepłukaniu instalację należy poddać próbie szczelności na zimno. Wartość ciśnienia próbnego powinna być o 50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. Po stwierdzeniu szczelności
połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. Badanie należy przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niż 0 °C.
- Po wykonaniu montażu instalacji, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd.
- Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz wytycznymi producentów urządzeń
- Montaż kotła, systemu spalinowego oraz innych urządzeń (zasobnik, naczynia wzbiorcze, regulatory) prowadzić wg. DTR danych urządzeń i wytycznych producenta
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- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
- Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.
- roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniem próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
- otuliny izolacyjny powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej
- grubość izolacji - wg. projektu
- po zakończeniu prac izolacyjnych należy w miejscach widocznych rurociągi oznaczyć strzałkami zgodnymi
z kierunkiem przepływu.
- w pomieszczeniu kotłowni powiesić schemat technologiczny.
3.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót.

4

K ONTROLA

JAKOŚCI ROBÓT .

4.1
Ogólne zasady kontrolo jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne”.
4.2
Badania i uruchomienie instalacji.
Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości robót i badania materiałów uprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od ww. powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Wytyczne badania i uruchomienia instalacji.
a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
b) Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
c) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
d) Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Kontrola instalacji powinna obejmować sprawdzenie:
- trasy, sposobu prowadzenia i spadków przewodów instalacji,
- połączeń i mocowania przewodów,
- przejść przewodów przez przegrody budowlane,
- szczelności przewodów.
- sprawdzenie działania wszystkich urządzeń
- zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów,
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej.
4.3
Ocena zgodności wyrobów budowlanych.
Wymagania dotyczące oceny zgodności wyrobów budowlanych określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne”.
4.4
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami określone zostały w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogólne”.
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5

P RZEDMIAR

I OBMIAR ROBÓT .

Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową,
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w
warunkach kontraktu. Wyniki obmiaru winny być wpisane do książki obmiarów. Sporządzony obmiar robót
wykonawca uzgadnia z Inwestorem, w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z
dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilości robót.
Jednostką obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz [szt.] podłączonych przyborów sanitarnych i punktów czerpalnych.

6

S POSÓB

ODBIORU ROBÓT .

6.1
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogólne”.
6.2
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu określone zostały w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne”.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
- szczelność przewodów przed wykonaniem izolacji termicznej.
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.
Ogólne wymagania dotyczące częściowego i końcowego odbioru robót określone zostały w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogólne”.
6.3
Odbiór pogwarancyjny.
Ogólne wymagania dotyczące pogwarancyjnego odbioru robót określone zostały w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogólne”.

7
7.1

P RZEPISY

ZWIĄZANE .

Normy.

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. -PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania odbiorcze”.
-PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
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XI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1

CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1
Przedmiot specyfikacji i zakres robót instalacyjnych.
Niniejsza specyfikacja dla instalacji wewnętrznych zawiera wymagania techniczne dla robót elektroinstalacyjnych niezbędne do określenia standardu, sposobu i jakości wykonania oraz oceny prawidłowości tego
wykonania.
1.2.1 Zakres robót elektroinstalacyjnych:
- układanie przewodów elektrycznych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż osprzętu elektrycznego,
- podłączenie aparatów elektrycznych,
- pomiary i badania kontrolne,
- odbiór robót
1.2
Określenia podstawowe.
- Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, a
także urządzeniami i aparatami przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczania i zasilania odbiorników
energii elektrycznej.
- Tablica rozdzielcza - blok funkcjonalny wyposażony w aparaturę rozdzielczą, zabezpieczeniową i łączeniową,
służący do zasilania obwodów w obiekcie.
- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi układ
zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze od rozdzielni głównej do tablic rozdzielczych.
- Aparaty - urządzenia elektryczne jak np. styczniki, łączniki, przekaźniki, zegary, skrzynki sterownicze, szafki
przekaźnikowe, itp.
- Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego
wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z
instalacją elektryczną.
- Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
- Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

2

W YMAGANIA

DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

-

WYMAGANIA OGÓLNE .

Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nie używane). Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym. Należy stosować wyroby posiadające stosowne certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności.

3

W YMAGANIA

DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA .

1. Środki transportu powinny być przystosowane do przewożenia materiałów, elementów i urządzeń używanych do wykonania instalacji.
2. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i teletechnicznej urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.
3. Transportowane materiały zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przemieszczaniem się w ładowni
4. Aparaturę i urządzenia załadowywać i wyładowywać ostrożnie nie narażając ich na uderzenia,
zadrapania, ubytki lub uszkodzenia powłok, osłon, obudów itp.
5. Prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich materiałów i urządzeń powinny być wykonywane przy
użyciu urządzeń dźwigowych.
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6. W czasie transportu i składowania końce kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed wilgocią i
niekorzystnymi wpływami środowiska przez założenie na powłoki kapturków i uszczelnienie za pomocą
taśmy izolacyjnej.
7. Dostawa materiałów do instalacji elektrycznych powinna nastąpić po przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
8. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub innych czynników. Należy zachować wymagania specjalne wynikające z właściwości przechowywanych materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p-poż.
9. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do
tego celu: zamkniętych, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych 0
10. Kanały podpodłogowe kablowe, listwy i kanały ścienne oraz rury instalacyjne z tworzywa sztucznego
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze -15°C do +25°C w pozycji pionowej, w wiązanych wiązkach z dala od urządzeń grzewczych
11. Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.
12. Narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o wymaganej temperaturze, ogrzewanych i przewietrzanych, należy je odpowiednio konserwować i zabezpieczać przed korozją.
13. Przedsiębiorstwo wykonujące roboty elektroinstalacyjne powinno opracować w porozumieniu z kierownikiem budowy wytyczne gospodarki magazynowej.
3.1
Wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu i maszyn.
1. Urządzenia transportowe, pomocnicze i ochronne stosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.
2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Przy ustawionej maszynie lub urządzeniu należy na widocznym miejscu wywiesić instrukcję obsługi.
4. Dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót mogą mieć jedynie osoby upoważnione.
Muszą one też być zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez osoby postronne.
5. Maszyny i urządzenia stosowane w robotach elektroinstalacyjnych można uruchamiać dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawności działania.
6. Przekraczanie warunków technicznych stosowania i parametrów wykorzystania urządzeń określonych
przez producenta jest zabronione.

4

W YMAGANIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT .

1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi polskimi normami,
oraz niniejszą specyfikacją techniczną.
2. Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach.
3. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków
transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających
dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przyobiektowych.
5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i
technologii wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do
wykonania elementów lub robót.
6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i czynności:
transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.
7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji projektowej.
8. Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze, których wartość wynosi 2,5 % w stosunku do wartości materiałów podstawowych. W zależności od potrzeb do materiałów
pomocniczych zaliczono przykładowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit
uszczelniający, kleje, kołki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakrętki, deski, papier
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ścierny, podkładki okrągłe i sprężynujące, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, śruby,
taśmę izolacyjną, wkręty do drewna, wazelinę techniczną, koszulki igelitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodów, itp.
9. Nakłady rzeczowe robocizny dotyczą elementów i robót wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji,
oraz budowlach naziemnych o wysokości do 4 m.
4.1
Wymagania dodatkowe.
1. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz wewnętrznych linii zasilających oraz odpowiednie
przyłączenie odbiorów jednofazowych.
2. Tablicę rozdzielczą należy sytuować w sposób zapewniający łatwy dostęp i zabezpieczenie przed
dostępem osób postronnych.
3. Wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczania.
4.2
Wymogi dla trasowania.
1. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.
3. Trasa winna przebiegać w liniach poziomych i pionowych.
4.3
Przejścia przez ściany i stropy.
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji wewnątrz budynku muszą być chronione przed
uszkodzeniami i odpowiednio uszczelnione.
4.4
Układanie przewodów
1. Instalacje natynkowe, układane w listwach, korytkach i w rurach winidurowych przewodami kabelkowymi okrągłymi.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń.
3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć
wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.
4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek aby nie uszkodzić żył przewodu.
7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki.
8.Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
4.5
Montaż osprzętu.
1. Stosować osprzęt instalacyjny wymieniony w p. 2.2.
2. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne
jego osadzanie w ślepych otworach na zaprawie gipsowej.
4.6
Łączenie przewodów.
1. Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym i w puszkach rozgałęźnych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku.
2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzić warstwy
cyny.
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6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zakończone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.
4.7
Przyłączanie odbiorników.
1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
2. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników
muszą być chronione rurami osłonowymi z PCV.
4.8
Próby montażowe, badania i pomiary.
1.
Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia:
- określenie obwodu,
- oględziny instalacji,
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach,
- odłączenie odbiorników,
- pomiar ciągłości obwodu,
- podłączenie odbiorników,
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.
Rezystancja izolacji między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: - 0,25 M dla instalacji 230 V, 0,50 M dla instalacji
400 V,
3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego.
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy
załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków,
6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych:
- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru
końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż,
- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych,
- określonych w Polskich Normach.
7. Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy urządzeń występują raz na obiekcie.
8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami pośrednimi w puszkach rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego.
9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodem roboczym a ziemią przewód ochronny
PE należy traktować jako ziemię a przewód N jako przewód roboczy
10. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie próba ciągłości
przewodów ochronnych.
11. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań,
zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną.

5

W YMAGANIA

DOTYCZĄCE ODBIORU ORAZ KONTROLI I BADAŃ .

5.1
Zasady ogólne.
1. Inwestor w umowie zawartej z wykonawcą robót określi szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych. Nakłady rzeczowe robocizny ustalane są dla zakresu i warunków technicznych, określonych w:
- wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru końcowego obiektu
budowlanego (wyd. COBR Elektromontaż),
instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych,
Polskich Normach.
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5.2
Kontrola jakości robót.
1. Celem kontroli nad przygotowaniem i wykonaniem robót jest zapewnienie zaplanowanej jakości
robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
niniejszymi specyfikacjami.
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem ł prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
5.3
Badania i pomiary kontrolne.
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
5. Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4
Certyfikaty i deklaracje zgodności.
1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
2. Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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W YMAGANIA

DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .

Jednostką obmiarową dla instalacji teletechnicznych są:
przewody - mb
kanały i listwy instal. pcv - mb
Osprzęt - szt
przebicia i przekucia - długość (cm) i średnica (cm)
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
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Przedmiary robot sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych KNNR.
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora nadzoru.

7

W YMAGANIA

DOTYCZĄCE ROZLICZANIA ROBÓT .

7.1
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. 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.
5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.2
Odbiór częściowy.
1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru.
7.3
Odbiór końcowy.
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu
ogólnych zasad odbioru obiektów.
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z
odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane.
4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać z opinii
komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych
organów.
5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca) jest zobowiązany do:
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych
prób montażowych i prac rozruchowych, dziennika budowy (robót), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obsługi maszyn, urządzeń, instalacji itp.
- umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.
6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób pomontażowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach,
- stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub
- stwierdzić istniejące wady i usterki.
7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru.
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia
obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przy-

45 | S t r o n a

padku przeciwnym - odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robót).
8. Wymogi dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.
Prace towarzyszące przedstawiono w p. 1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. Odbiory częściowe opisano w p. 8.2.

8

D OKUMENTY

ODNIESIENIA .

8.1
Akty prawne:
Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 póz. 690, Nr 109/04 póz. 1156)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemów
oceny zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 póz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98póz. 679,
Nr 8/02 póz. 71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202/04 póz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, póz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 póz. 401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).
Rozporządzenie Komisji WE nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003 r w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień CPV.
8.2
9.3. Normy
PN-EC 60364-12000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-EC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-EC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych.
PN-EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-EC 60364-5-512000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-EN50173 z 01.1999 (ISO11801) Okablowanie strukturalne
Polska Norma PN EC 60 364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
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Polska Norma PN-90/E-05023 „Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi".
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XII INSTALACJA GAZOWA

1
1.1

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji gazowej w budynku.
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające \ mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• montaż rurociągów,
• montaż armatury,
• montaż urządzeń,
• badania instalacji.
• zabezpieczenie antykorozyjne.
1.4

Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2
2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2
Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi wykonawca.
2.1. Przewody
• Instalacja wykonana będzie z rur stalowych bez szwu.
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
• Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych
2.2. Armatura
•
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą gazową.
2.3. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
• Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.
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3
3.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt. 3

4
4.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2
Transport
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
•
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory gazowe odcinające,
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach.

5
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2

Wykonanie robót

Montaż rur
-Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe materiały:
- Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN EN 10216 oraz PN-EN
10208-2+AC łączonych przez spawanie na styk, połączenia na gwint z uszczelnieniem nitkami konopnymi
nasyconymi pasta niewysychającą przed armaturą oraz urządzeniami gazowymi
-Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej).
-Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. Zastosowane urządzenia i materiały do budowy instalacji gazowej powinny posiadać odpowiednie atesty i być przystosowane do spalania
gazu ziemnego „E”
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej).
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać.
- Kolejność wykonywania robót:
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
• przecinanie rur,
• montaż kształtek,
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,
• spawanie połączeń.
- Przejście przewodem gazowym przez przegrodę konstrukcyjna (ścianę zewnętrzną) wykonać należy w
tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego
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ruchu przewodu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
- Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.
- Odległość miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonanie
prac konserwatorskich.
- Przewód gazowy wewnątrz budynku należy prowadzić natynkowo, powyżej instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej, w odległości co najmniej 10 cm.
- W przypadku skrzyżowań z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być oddalone od nich co najmniej
o 20 mm. Ponadto mogą krzyżować się i być prowadzone wzdłuż przewodów instalacji elektrycznej, lecz
powinny być prowadzone nad nimi.
- Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami: "przewody
instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione."
- Przewody należy zabezpieczyć bardzo dokładnie farbą antykorozyjną podkładową (np. miniową) oraz
emalią nawierzchniową koloru żółtego. Rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową wg technologii wykonawcy.
- Rurociągi winny być mocowane za pomocą typowych systemów mocowania i zawieszeń do konstrukcji
lub ścian budynku.
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą
połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie
złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty.
Montaż armatury i osprzętu
-Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. -Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
-Kolejność wykonywania robót:
• sprawdzenie działania zaworu,
• nagwintowanie końcówek,
• wkręcanie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
• skręcanie połączeń.
- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez os przewody,
- zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli,
- przewody gazowe podłączone do kotła powinny być trwale umocowane dla uniknięcia przenoszenia obciążeń
mechanicznych na armaturę.
Badania i uruchomienie instalacji
-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów musi być poddana próbie szczelności,
-Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację poddać próbie szczelności z pominięciem gazomierza
-Manometr użyty do głównej próby szczelności powinien być klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru 0-0,06MPa
-Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych układów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego
układu oddzielnie.
-Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min, nie stwierdzono spadku ciśnienia.
-Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
-Instalacje wyposażyć w system służący do wykrywania stężeń wybuchowych gazu i odcinania dopływu.
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6
6.1

OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi.

7
7.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiar robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadków odcinków poziomych.
-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót
i elementów do prawidłowego montażu.
-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji gazowej.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
-protokoły badań szczelności instalacji.

9
9.1

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
-PN-M_34502 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe"

- PN-M-34501 „Gazociągi
gi i instalacje gazownicze. Skrzy
Skrzyżowania gazociągów
gów z przeszkodami terenowymi
- PN-H-74219
74219 „ Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
gor
ogólnego stosowania"
- PN-M-74198 „Osprzętt przewodów gazowych niskiego ci
ciśnienia.
nienia. Wymagania i badania"
- PN-M-54831
54831 „Gazomierze. Podział oznaczenia nazwy i określenia"
okre
- PN-M-34503 „ Gazociągi
gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci
rurociągów"
- PN-M-75198 „Osprzęt przewodów
zewodów gazowych niskiego ciśnienia.
ci nienia. Wymagania i badania"
- PN-92/M-74001
74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania"
- PN-H-74246:1996
74246:1996 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco
gor
określonego
lonego stosowania1',
- PN-70/H-97051
97051 „Ochrona przed korozją.
korozj Przygotowanie
ygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
ż
do malowania.
Ogólne wytyczne".
97070 „Ochrona przed korozją.
korozj . Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne".
- PN-79/H-97070
- PN-EN ISO 12944-11 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją,
korozj , konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich
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XIII

1
1.1

INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji gazowej doziemnej.
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej doziemnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem
niżej wymienionych robót:
-wykonanie tyczenia geodezyjnego ,
-wykonanie wykopu,
- montaż rurociągów,
- wykonanie próby ciśnieniowej
- wykonanie inwentaryzacji
- wykonanie obsypki i zasypki
- odtworzenie terenu
- montaż armatury,
- montaż urządzeń,
- badania instalacji,
1.4

Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2
2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2
Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi wykonawca.
2.1. Przewody
- Instalacja wykonana będzie z rur polietylenowych
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
- Odcinki proste łączone za pomocą elektrozłączek. Wszystkie kształtki montowane zgrzewane elektrooporowo.
2.2. Armatura
- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą gazową.
- Kurek główny za gazomierzem montowany w szafce gazowej
- Punkt redukcyjno pomiarowy montowany na przyłączu gazowym
2.3. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
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- Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych

3
3.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt. 3

4
4.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2

Transport

Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Armatur
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory gazowe odcinające, gazomierze, punkty redukcyjno
pomiarowe powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach

5
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2

Wykonanie robót

Montaż rur
- Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych są określone w
tomie III „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
-Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy betonowe, kamienie).
-Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać.
- Kolejność wykonywania robót:
• wytyczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie wykopu i podsypki
• montaż rur,
• montaż kształtek,
• wykonanie zgrzewów elektrooporowych
• wykonanie próby ciśnieniowej
• wykonanie obsypki i zasypanie wykopu
- Przewody instalacji gazowej wychodzącej pod kurek główny i punkt redukcyjny należy prowadzić na powierzchni ścian w rurze ochronnej stalowej
- W odległości 1m od budynku zastosować kształtkę przejściowa polietylenową PE/stal do której wmontować stalowa rurę przewodową wygiętą w kształt łuku.
-Rurę przewodową i ochronna mocować do ściany budynku specjalnymi uchwytami.
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Roboty ziemne
- W pierwszym etapie należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z jej odzyskaniem (płytki). Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-86/B-02480.
- Przewiduje się wykonanie wykopów ręcznie w szalunkach, a w miejscach występowania istniejącego
uzbrojenia oraz przy zbliżeniu do budynków, ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.
- Wytyczenie trasy musi być wykonane przez geodetę.
- Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z uzgodnieniami, warunkami
technicznymi oraz terenem, na którym mają być prowadzone prace. Należy także uzgodnić wykonanie robót
z właścicielami istniejącego uzbrojenia
- niezależnie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy należy szalować. W czasie wykonywania robót należy
plac ogrodzić, wykonać przejścia dla pieszych i pomosty na wjazdach do posesji (w razie konieczności). W
pobliżu mostków należy ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie w celu ostrzeżenia pieszych i pojazdów o prowadzonych robotach.
- minimalna szerokość wykopów dla ścian pionowych umocnionych wynosi dla rury do Dnl50 - 0,90m

- W miejscach wystąpienia gruntów nienadających się do zagęszczenia grunty należy wymienić
- Wykopy w drodze zasypywać warstwami wraz z zagęszczeniem do stopnia 1,00. Po wykonaniu prac teren
należy przywrócić do stanu pierwotnego, a ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót winny
być naprawione bądź zrekompensowane.
- Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych należy prowadzić przy wyłączonym prądzie
Montaż armatury i osprzętu
-Na ścianie budynku zamontować szafki do zainstalowania kurka głównego i zaworu odcięcia gazowego typu
MAG
-W miejscu istniejącego punktu redukcyjno pomiarowego wykonać montaż nowego punktu redukcyjno pomiarowego wraz z jego przebudową w szafce gazowej.
-Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek.
Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
- Kolejność wykonywania robót:
• sprawdzenie działania zaworu,
• nagwintowanie końcówek,
• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
• skręcenie połączeni

Badania i uruchomienie instalacji
-Instalacja przed zasypaniem musi być poddana próbie szczelności.
-Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację odłączyć od punktów pomiarowych (gazomierzy)
-Manometr użyty do głównej próby szczelności powinien być klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru 0-0,06MPa
-Jeżeli budynku zasila kilka odrębnych układów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego
układu oddzielnie.
-Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzono spadku
ciśnienia.
-Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
-Po pozytywnej próbie szczelności przystąpić do wykonania inwentaryzacji i zasypki

55 | S t r o n a

6
6.1

OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi.

7
7.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiar robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazowej doziemnej, należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"
oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
• wykonaniu podsypki
• wykonaniu połączeń rur
• wykonaniu zasypki
• zasypanie wykopu
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót
i elementów do prawidłowego montażu.
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji gazowej.
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia
próby szczelności całej instalacji,
-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizację
postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupełnienia).
-protokoły badań szczelności instalacji.

9
9.1

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
-PN-M_34502 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe"
-PN-M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
-PN-H-74219 „ Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania"
-PN-M-74198 „Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania"
-PN-M-54831 „Gazomierze. Podział oznaczenia nazwy i określenia"
-Pn-M-34503 „ Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów"
-PN-M-75198 „Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania"
-PN-92/M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania"
-PN-H-74246:1996 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco określonego stosowania".
-PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne".
-PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne".
-PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich,
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