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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji zadania: Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w
Ma omicach przy ul. Chrobrego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz : -Rozbiórki cianek
dzia owych
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s

zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

wykonania robót, ich zgodno

z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.1. Dla robót wg materia y nie wyst puj .

3. Sprz t
3.1. Do rozbiórek mo e by u yty dowolny sprz t.

4. Transport
Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu.
Przewo ony adunek zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:
teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowa istniej ce zasilanie w energi elektryczn , instalacj teletechniczn i wodnokanalizacyjn oraz wszelkie istniej ce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiera r cznie. Materia poza obr b budynku znosi lub spuszcza
rynnami w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem.
2)

Rozebra istniej

stolark wewn trzn . Materia y posegregowa i odnie

lub odwie

na miejsce sk adowania.
(3)

ciany dzia owe

przewidziane do rozbiórki rozebra r cznie lub mechanicznie zbi

odparzone tynki, Materia y posegregowa i odnie
4) Zdemontowa pozosta

lub odwie

na miejsce sk adowania.

ci po starych instalacjach elektrycznych

5) Wykona nowe otwory okienne i drzwiowe oraz przej cia komunikacyjne, wykona
przekucia na instalacje.

6. Kontrola jako ci robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s :
Rozbiórki cian - m³

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te zakresem podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci
aci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
In yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegó owe
1.Materia y uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje In ynier.
2.Ilo ci robót rozbiórkowych mog ulec zmianie na podstawie decyzji In yniera.

2.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru murów z materia ów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie .:
cianki dzia owe
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka

wod zdatn do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 10 wg PN-B 12050:1996
-Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
-Masa 3,3-4,0 kg
-Ceg a budowlana pe na powinna odpowiada aktualnej normie pa stwowej.
-Dopuszczalna liczba cegie po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca

grubo

dla ceg y - 10% cegie badanych.

ceg y o d ugo ci powy ej 6mm nie mo e przekracza

-Nasi kliwo
-Wytrzyma
-

sto

nie powinna by wy sza ni 24%.
na ciskanie 10,0 MPa

pozorna 1,7-1,9 kg/dm

-Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
-Odporno

na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do -15°C i odmra ania - brak

uszkodze po badaniu.
-Odporno

na uderzenie powinna by taka, aby ceg a puszczona z wysoko ci 1,5m na inne

ceg y nie rozpad a si .
2.2.5. Ceg a kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
-Ceg a kratówka powinna odpowiada aktualnej normie pa stwowej.
-Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
-Masa typ K1 2,3-2,9 kg
-Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
-Masa typ K2 4,9-6,3 kg
-Nasi kliwo
-Wytrzyma
-

sto

nie powinna by wy sza ni 20%
na ciskanie 10,0 MPa

pozorna 1,4 kg/dm3,

-Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
-Odporno

na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do -15°C i odmra ania - brak

uszkodze po badaniu.
Nie nale y stosowa tego rodzaju ceg y do murów fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzyma

ci na ciskanie.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale y chroni przed zawilgoceniem.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
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ciasto wapienne:

piasek
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Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

cement:

wapienne hydratyzowane: piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana mo liwie wcze nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale y
stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem

la lub

popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu
7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy jednolit i
jednobarwn mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych. Sk ad obj to ciowy
zapraw nale y dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
Mury nale y wykonywa warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów. Mury nale y wznosi mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia
murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa strz pia zaz bione ko cowe.Ceg y uk adane na
zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u

eniem w murze

polewa lub moczy w wodzie.
Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa jednocze nie ze wznoszeniem murów.
Mury grubo ci mniejszej ni 1 ceg a mog by wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie foli lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y sprawdzi stan
techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z ceg y pe nej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo

nie powinna przekracza 17

mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych pod

nych i poprzecznych, przy czym grubo

maksymalna

nie powinna przekracza 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by

dok adnie wype nione zapraw . W

cianach przewidzianych do

tynkowania nie nale y wype nia zapraw spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie po ówek i cegie u amkowych.
Liczba cegie u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by wi ksza ni 15%
ca kowitej liczby cegie .

6. Kontrola jako ci
6.1. Materia y ceramiczne
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi na budowie:
-sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
-próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiarów i kszta tu ceg y,
-liczby szczerb i p kni ,
-odporno ci na uderzenia,
-prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto

margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób

dora

nale y j

podda

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i
konsystencj w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów
powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo

robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien si

odby

przed wykonaniem tynków i innych robót

wyko czeniowych.
Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty obj te B.08.00.00. podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci

aci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

10. Przepisy zwi zane
PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sk ad,

wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003

Cement murarski 15.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komórkowy.

3.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych. Zwi zane z wykonaniem zadania pn: Remont
Przedszkola Publicznego nr 1 w Ma omicach przy ul. Chrobrego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie tynków wewn trznych cementowo wapiennych obiektu w miejscach ubytków tynku.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka

wod zdatn do picia, oraz wod z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spe nia wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
nie zawiera domieszek organicznych, mie frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.Do spodnich warstw tynku nale y stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich rednioziarnisty.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
-Marka i sk ad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
-Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana mo liwie wcze nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
-Do zapraw tynkarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
-Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem

la lub

popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.
-Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy jednolit i
jednobarwn mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
Zaleca si przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Tynki nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby
nie nast pi spadek poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomonta owych w okresie obni onych temperatur”.
Tynki wykona na cianach i sufitach korytarzy w miejscach po skutych i odparzonych tynkach.

5.2. Przygotowanie pod

y

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia zapraw spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod

e nale y oczy ci z kurzu szczotkami oraz usun

plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun

przez zmycie

10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp benzynow .
Nadmiernie such powierzchni pod

a nale y zwil

wod .

5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków
wewn trznych nale y wykona wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad nale y nanosi po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa g adzi powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale y stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o
stosunku 1:1:2.

4. Kryteria oceny jako ci i odbioru
-sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj techniczn u
-sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjnych pod

enia wyk adzin

a i materia ów,

-sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jako ci
5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i konsystencj w sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m2. Ilo

robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem

zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a Odbiór pod a nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
tynkowych. Pod e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór
pod a odbywa si po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci i zmy wod .
8.2. Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny
by zgodne z dokumentacj techniczn .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od
linii prostej - nie wi ksze ni 3 mm i w liczbie nie wi kszej ni 3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej
2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-pionowego - nie wi ksze ni 2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie wi ksze ni 3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni 6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s nast puj ce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikaj cych z pod

a, pil ni itp.,

-trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod

a.

9. Podstawa p atno ci
Tynki wewn trzne . P aci si za ustalon ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
ustawienie i rozbiórk rusztowa ,
umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miej sca pracy z resztek materia ów.

10. Przepisy zwi zane
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzyma

PN-70/B-10100

ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002

Wymagania dotycz ce elementów murowych.

4.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru posadzek. W zwi zku z wykonaniem zadania pn: Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w
Ma omicach przy ul. Chrobrego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
1.4.

Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka

wod zdatn do picia,

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spe nia wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
nie zawiera domieszek organicznych, mie frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4 Zaprawa klejowa do p ytek ceramicznych
2.8. Wyroby terakotowe
ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) W

ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:

-barwa: wg wzorca producenta
-nasi kliwo
-wytrzyma

po wypaleniu nie mniej ni 2,5%
na zginanie nie mniejsza ni 25,0 MPa

- cieralno

nie wi cej ni 1,5 mm

-mrozoodporno

liczba cykli nie mniej ni 20

-kwasoodporno

nie mniej ni 98%

- ugoodporno

nie mniej ni 90%

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:
- ugo

i szeroko :

-grubo :

±1,5 mm

± 0,5 mm

-krzywizna: 1,0 mm
b) Materia y pomocnicze
Do mocowania p ytek mo na stosowa klej do p ytek.
Do wype nienia spoin stosowa zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bia ego i m czki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
c) Pakowanie
ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na
opakowaniu umieszcza si :
- nazw i adres Producenta, nazw wyrobu, liczb sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci,
znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr...”.
d) Transport
ytki przewozi w opakowaniach krytymi rodkami transportu. Pod og wy
wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada

materia em

ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych. e) Sk adowanie
ytki sk adowa w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko
sk adowania do 1,8 m.

3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego sprz tu.

4. Transport
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.
5.

Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i zagruntowaniem
pod

a mlekiem wapienno-cementowym, u

eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko

oraz wykonaniem i wype nieniem mas asfaltow szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

-Podk ad cementowy powinien by wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan
wytrzyma
-Wytrzyma

i grubo

podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by mniejsza ni :

na ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
-Pod

e, na którym wykonuje si podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by wolne od

kurzu i zanieczyszcze oraz nasycone wod .
-Podk ad cementowy powinien by oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.
-W podk adzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3
dni nie powinna by ni sza ni 5°C.
-Zapraw cementow nale y przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna mie konsystencj g st - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
-Ilo

spoiwa w podk adach cementowych powinna by ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo
cementu nie powinna by wi ksza ni 400 kg/m3.

-Zapraw

cementow

nale y uk ada

niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami

kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub
mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

-Podk ad powinien mie powierzchni równ , stanowi

p aszczyzn lub pochylon , zgodnie z

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow

at przyk adan w

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa wi kszych prze witów wi kszych ni 5 mm.
Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie powinny
przekracza 2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia. • W ci gu
pierwszych 7 dni podk ad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
foli polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .
5.2. Warunki przyst pienia do robót ok adzinowych.
Ok adziny ceramiczne wewn trz budynku mo na wykonywa po:
wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie pod a pod posadzki,
osadzenie o cie nic drzwiowych, szaf ciennych, okucie i dopasowanie stolarki
itp.,
wykonaniu robót tynkowych na wszystkich powierzchniach i robót malarskich
na powierzchniach cian , na których nie b dzie wykonana ok adzina,
wykonaniu robót instalacyjnych (wodoci gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
centralnego ogrzewania), z wyj tkiem tzw. bia ego monta u i za enia armatury
wietleniowej,
wykonaniu robót pod ogowych bez zamontowania listew przypod ogowych (tylko w
przypadku wyk adzin przyklejonych), z wyj tkiem wyk adzin dywanowych.
Ok adziny wewn trzne powinny by wykonane nie wcze niej ni po up ywie 4
miesi cy, licz c od daty zako czenia budowy w stanie surowym.
Przestrzega danych producenta kleju do p ytek
5.3. Zasady wykonywania ok adzin ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by mocowane do pod a z warstw
wyrównuj
lub bezpo rednio do równego i g adkiego pod a (np. do tynku). Przed
po eniem p ytek nale y zagruntowa tynk rodkiem do gruntowania wg bnego
(szczególnie je li jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru nara onego na
oddzia ywanie wody rozpryskowej, np. za wann lub natryskiem, powinien by
zastosowany rodek izolacyjny. W strefie naro ników i styków nale y zastosowa
ta
uszczelniaj
Pod e pod ok adziny ceramiczne mog stanowi nieotynkowane lub
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ciany betonowe
monolityczne lub montowane z elementów wielkop ytowych lub wielkoblokowych.
Projekt budowlany w.w. obiektu zak ada wykonanie ok adziny z p ytek ceramicznych
na tynkach. Pod e pod p ytki musi by suche i wolne od py u. W przypadku tynków
z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca si eby zawarto wilgoci
w pod u nie by a wi ksza ni 1% (wg zalecenia producenta tynków).
Powierzchnie o do znacznych nierówno ciach, nale y wyrówna
zapraw o wytrzyma ci nie ni szej ni 5 MPa po uprzednim nak uciu pod a, jego
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierówno ciach pod a do 3mm wystarczaj ce jest
na enie cienkiej warstwy wyg adzaj cej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra
z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny by posegregowane wg wymiarów,
gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku p ytek o szkliwie
barwnym), a przed przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2-3 godzin
w wodzie czystej. Zastosowanie p ytek w dwóch lub wi cej kolorach wymaga
uprzedniego zaprojektowania ich uk adu.
Przed przyst pieniem do osadzania elementów ok adzinowych nale y
ustali obrys ok adziny, wyznaczy po enie jej powierzchni oraz okre li poziom
górnej kraw dzi elementów w poszczególnych rz dach za pomoc naci gni tego
sznura. Osadzenie elementów ok adzinowych nale y wykonywa od do u po stwardnieniu
podk adu (po up ywie 16 do 20 godzin). Je eli istnieje mo liwo
dzia ania na ok adzin temperatury ponad 35ºC, konieczne jest zastosowanie zaprawy
cementowej o wytrzyma ci nie ni szej ni 5MPa.
W celu umocowania p ytek, na tyln eberkowan ich powierzchni
nak ada si tak sam zapraw jak zaprawa podk adu i p ytk dociska si do podk adu.
Doci ni tej p ytki nie wolno przesuwa . Po u eniu ca ego rz du p ytek usuwa si
nadmiar zaprawy i rozpoczyna uk adanie nast pnego rz du, sprawdzaj c pionowo
ustawienia kraw dzi p ytek. Temperatura powietrza w czasie uk adania p ytek powinna
wynosi co najmniej +5ºC.
Spoiny powinny stanowi proste, ci e linie pionowe i poziome o
szeroko ci nie wi kszej ni 2mm. W celu zagwarantowania jednolitej szeroko ci spoin
mo na stosowa wk adki dystansowe lub listewki odpowiedniej grubo ci.
Dopasowywanie p ytek ceramicznych w naro nikach i obrabianie
potrzebnych otworów odbywa si przez docinanie p ytek. Nale y pami ta , aby ostatni
rz d i równie naro e wypuk e by y wyko czone flizówkami z PCV.
Po up ywie 5 do 7 dni od wykonania ok adziny wype nia si spoiny
odpowiednio dobran kolorystycznie zapraw do fugowania, przygotowywan zgodnie
z zaleceniem producenta.
Na dok adnie wyrównanym podk adzie mog by mocowane cienkie p ytki
ceramiczne za pomoc klej ów. Powierzchnie te pod wzgl dem ich równo ci i g adko ci
powinny spe nia wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat.III.
Uk adanie p ytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna si od rozprowadzenia na
pod u szpachl warstwy kleju grubo ci oko o 2mm, wymieszanego z cementem marki
25 w stosunku wagowym 1: 1÷1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja si
ytki w takiej samej kolejno ci jak przy uk adaniu na zaprawie. Przyk adaj c p ytk do
pod a nale y j przesun o 10-15mm po powierzchni na onego kleju do pozycji,
jak zaj ma w uk adanej warstwie. Przesuni cie to nie powinno spowodowa

zgarni cia kleju na pod u. Wykonanie fragmentu ok adziny na na onej partii kleju
powinno nast pi w ci gu 15min. Po wykonaniu ca ej ok adziny nale y powierzchnie
ytek dok adnie oczy ci z nadmiaru kleju lub plam.

6. Kontrola jako ci
Wymagana jako

materia ów powinna by potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie

o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorz dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si

stosowania do robót materia ów, których w

ciwo ci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Nale y przeprowadzi kontrol dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotno ciowych).
Sprawdzi prawid owo

wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m . Ilo

robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem

zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poni ej. Odbiór materia ów i robót powinien
obejmowa zgodno ci z dokumentacj projektow oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych
materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze
co do zgodno ci materia u
z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta - powinien by on zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si

stosowania do robót materia ów, których w

ciwo ci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.
Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona przez ocen wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona
przez ocen wzrokow ,
sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y wykona za pomoc naci gni tego drutu i pomiaru odchyle z dok adno ci
1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y
wykona przez ocen wzrokow .

9. Podstawa p atno ci
aci si za ustalon ilosc m powierzchni u
przygotowanie pod

onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje

a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniaj cy.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
pod ogowe z polichlorku winylu.

5.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w zwi zku z wykonaniem zadania pn: Remont Przedszkola
Publicznego nr 1 w Ma omicach przy ul. Chrobrego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie monta u stolarki drzwiowej i okiennej. W sk ad tych robót wchodzi:
-Dostarczenie materia ów na teren budowy.
-Zabezpieczenie pomieszcze , których b

prowadzone roboty budowlane przed zniszczeniem

i zabrudzeniem.
-Odbicie odstaj cych i sp kanych tynków zewn trznych glifów.
-Wykucie istniej cych drzwi z muru.
-Usuni cie z terenu budowy materia ów z rozbiórki.
-Zamontowanie nowych okien PVC,
-Zamontowanie parapetów wewn trznych wraz z uzupe nieniem ubytków ciany i tynków.
-Obróbka o cie y
-Sprawdzenie szczelno ci zamontowanych nowych okien.
-Zagruntowanie tynków zewn trznych uniemo liwiaj ce zawilgocenie tych tynków.
-Posprz tanie pomieszcze i terenu budowy z pozosta ych materia ów i mieci.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
projektow , SST i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj

2. Materia y
Wszystkie materia y u yte w czasie remontu powinny mie wykonane atesty. Kotwy zastosowane do
kotwienia okien musz by ocynkowane i zgodne z norm PN-85/M-82101. 2.1 Parametry okien PCV:

-kolor profili okiennych bia y,
-szk o bezbarwne, termofloat grubo ci 4 mm w pakietach z przestrzeni wype nion odpowiednim
gazem oboj tnym,
-profile stalowe minimum 5 - komorowe z z mikro wentylacj oraz systemem odprowadzenia wody
z o cie nicy i zabezpieczeniem otworu odp ywowego noskiem zewn trznym w kolorze bia ym,
-wspó czynnik przenikania ciep a U = 1.1 W/m2K,
-wspó czynnik d wi koszczelno ci Rw = 35 dB,
Wbudowa nale y stolark kompletnie wyko czon wraz z okuciami i pow okami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by wyposa ony w okucia zamykaj ce,

cz ce,

zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry mini o owian lub farb
ftalow , chromianow przeciwrdzewn .
Drzwi p ytowe
Drzwi aluminiowe przeszklone
cie nice stalowe
2.6. Szk o
Do szklenia nale y stosowa szk o p askie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Sk adowanie elementów
Wszystkie wyroby nale y przechowywa w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale y uk ada w jednej lub kilku warstwach w odleg

ci nie mniejszej ni 1 m od

czynnych urz dze grzejnych i zabezpieczy przed uszkodzeniem.
2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera.

4. Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera wszystkie elementy przewidziane
norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa i transportowa w odr bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi w miar mo liwo ci przy u yciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat stateczno ci. Sposób sk adowania
wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o cie y.
3.Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi

dok adno

wykonania o cie a, do

którego ma przylega o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu
cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi i oczy ci .
4.Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie usuni te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np p kni cia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
-W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi stolark na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce osadzi w o cie ach.
-Ustawienie okna nale y sprawdzi w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna,
nie wi cej ni 3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by wi ksze od:
-2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
-3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
-4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
-Zamocowane okno nale y uszczelni

pod wzgl dem termicznym przez wype nienie

szczeliny mi dzy o cie em a o cie nic

materia em izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si u ywa do tego celu materia ów
wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
-Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
-Osadzenie parapetów wykonywa po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
•

cie nic wmurowa w o cie e.

Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi ustawienie o cie nic w pionie i poziomie;

6. Kontrola jako ci

Zasady kontroli jako ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jako ci powinna obejmowa : –
sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzia ania skrzyde i elementów ruchomych, oku oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest: m² wbudowanej stolarki

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci
aci si za ustalon ilo

wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

–

dostarczenie gotowej stolarki,

–

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualn napraw powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podzia .

6. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót malarskich przy realizacji zadania: Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w
Ma omicach przy ul. Chrobrego

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót malarskich:
1.4.

Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.4. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa : wod - do farb wapiennych, inne rozcie czalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada normom pa stwowym
lub mie cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
-wydajno

- 6-8 m /dm

-czas schni cia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno

- 6-10 m /dm Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w

bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.
2.6. rodki gruntuj ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si gruntowania, o ile wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-na ch onnych pod

ach nale y stosowa do gruntowania farb emulsyjn rozcie czon

wod w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie
pow oki malarskiej.

3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu p dzli wa ków lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by ni sza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa .
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako czeniu malowania mo na dopu ci do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie
mo e spa

poni ej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie
cian i sufitów mo na wykona po:
ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze
sanitarnych),
ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
ca kowitym u

eniu posadzek,

usuni ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie pod
5.1.1. Pod

y

e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez

wype nienie ubytków zapraw cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by oczyszczone
z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a
rysy poszerzy i ponownie wype ni zapraw cementowo-wapienn .
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk adowej.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjn tego samego
rodzaju z jakiej ma by wykonana pow oka lecz rozcie czon wod w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa pokostem.

5.3. Wykonywania pow ok malarskich
5.3.1. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i
dezynfekuj cych. Pow oki powinny dawa aksamitno-matowy wygl d powierzchni. Barwa
pow ok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug,
plam i ladów p dzla.
5.3.2. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie barw jednolit zgodn ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie jednolity po ysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa farby w
ró nych odcieniach.

6. Kontrola jako ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
sprawdzenie wygl du powierzchni,
sprawdzenie wsi kliwo ci,
sprawdzenie wyschni cia pod

a,

sprawdzenie czysto ci, Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona
przez ogl dziny zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej
powierzchni powinna nast pi nie wcze niej ni po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi po zako czeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni po 7 dniach,
-dla pozosta ych nie wcze niej ni po 14 dniach.
-Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci
powietrza mniejszej od 65%.
-Badania powinny obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego,
sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi
normami pa stwowymi.
Je li badania dadz

wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna

za wykonane

prawid owo. Gdy którekolwiek z bada da o wynik ujemny, nale y usun

wykonane pow oki

cz ciowo lub ca kowicie i wykona powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
pod

a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa lub drabin malarskich oraz

uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo

robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem

zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegaj warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej.
8.1. Odbiór pod

a

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod

a materia y powinny odpowiada

zawartym w normach pa stwowych lub
budownictwie. Pod

wymaganiom

wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by

naprawione przez

wype nienie ubytków zapraw cementowo-wapienn do robót tynkowych lub odpowiedni
szpachlówk . Pod
odbiór pod

e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli

a odbywa si po d

szym czasie od jego wykonania, nale y pod

e przed

gruntowaniem oczy ci .
8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.

Sprawdzenie

równomiernego roz

wygl du

zewn trznego

pow ok

malarskich

polegaj ce

na

stwierdzeniu

enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku

prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam,
smug, zacieków, p cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu
kwalifikuj cym powierzchni malowan do pow ok o dobrej jako ci wykonania.Sprawdzenie odporno ci
pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk , we nian lub
bawe nian szmatk kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod
narz dziem pow oki od pod

a polegaj ce na próbie poderwania ostrym

a.

Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod polegaj ce na zwil aniu badanej
powierzchni pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr mi kk szczotk lub szmatk .
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa p atno ci
aci si za ustalon ilo

m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania pod

a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa lub

drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo

robót okre la si na podstawie

projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi zane
PN-C 81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-C-81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne.

7.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCI GOWA I KANALIZACYJNA

1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej z zwi zane z
wykonaniem zadania pn: Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w Ma omicach przy ul.
Chrobrego
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nale y wykona

w dowi zaniu do istniej cej

zmodernizowanej cz ci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:
-demonta istniej cej instalacji,
-monta ruroci gów,
-monta armatury,
-monta urz dze ,
-badania instalacji,
-wykonanie izolacji termicznej,
-regulacja dzia ania instalacji.
1.4. Ogólne wymagania
-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj

robót zgodnie z dokumentacj

projektow ,

specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.
-Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów -w przypadku
niemo liwo ci

ich uzyskania

charakterystykach i trwa

-

przez inne

materia y

lub

elementy o zbli onych

ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a
je eli dotycz zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwa
realizowa

ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA Y
-Do wykonania instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
-Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada
wyrobu akceptacj

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by

dokonywany wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi normami.
2.1. Przewody Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z rur wodoci gowych, z polietylenu czonych
przez zgrzewanie.
-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier cieniami.
-Dostarczone na budow

rury powinny by

proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez

widocznych w erów i ubytków spowodowanych korozj lub uszkodzeniami.
2.2. Izolacja termiczna
-Izolacj

ciep ochronn

ruroci gów nale y wykona

z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
-Otuliny musz posiada aprobat techniczn o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydan przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZ T
•

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te

przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku
materia ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE
4.1. Rury
•

Rury w wi zkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku
i magazynowania rur i kszta tek nale y unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Izolacja termiczna
-Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by przewo one krytymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

-Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika d

szego dzia ania promieni s onecznych na

otuliny z PE, poniewa materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
-Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie p aszczyzny i
kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawiera

si

w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demonta owe
•

Demonta istniej cej instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej wykonywany b dzie bez odzysku
elementów.

Przed przyst pieniem

do demonta u

przewodów zaizolowanych

nale y

zdemontowa izolacj ciepln .
-Ruroci gi stalowe nale y poci

palnikami lub tarcz na odcinki d ugo ci pozwalaj cej na

wyniesienie z budynku i transport.
-Materia y uzyskane z demonta u nale y posegregowa i wywie

do sk adnicy z omu lub na

najbli sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwa ki.
5.2. Monta ruroci gów
-Ruroci gi

czone b

przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla po cze spawanych okre lone

w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .................... ”.
-Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun
przeszkody, mog ce powodowa

mo liwe do wyeliminowania

uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy

zaprawy betonowej i muru).
-Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodze mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .
-Kolejno

wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca u

enia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
za

enie tulei ochronnych,
enie rur z zamocowaniem wst pnym,

wykonanie po cze .
-W miejscach przej

przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa

Przej cia przez przegrody budowlane wykona
mi dzy zewn trzn

w tulejach ochronnych. Woln

przestrze

cian rury i wewn trzn tulei nale y wype ni odpowiednim materia em

termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia
przewodu. D ugo

adnych po cze .

jedynie mo liwo

osiowego ruchu

tulei powinna by wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez

przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa

za pomoc

odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.
-Przewody pionowe nale y mocowa do cian za pomoc uchwytów umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o rednicy 15-20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
-Wykonan instalacj nale y zaizolowa akustycznie we

mineraln grub. 50 mm.

-Na przewodach kanalizacyjnych przed za amaniami pionów wykona rewizje.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by poddana próbie szczelno ci.
-Instalacje nale y dok adnie odpowietrzy . Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów
badania szczelno ci nale y przeprowadzi dla ka dego z adu oddzielnie.
-Z próby szczelno ci nale y sporz dzi protokó .
5.4. Wykonanie izolacji ciep ochronnej
-Roboty izolacyjne nale y rozpocz

po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu

próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em
odbioru.
-Otuliny termoizolacyjne powinny by

na

one na styk i powinny

ci le przylega

do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzd

ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich

styków elementów warstwy dolnej.
-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog

by

prowadzone przy u yciu

konwencjonalnych narz dzi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
-Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”.
-Ka da dostarczona partia materia ów powinna by zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.
-Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan
faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi
badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
-Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemys owe”
-W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi odbiory mi dzy operacyjne:
przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
bruzdy w cianach: - wymiary, czysto

bruzd, zgodno

z pionem i zgodno

z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
-Z odbiorów mi dzy operacyjny ch nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako
przydatno

wykonania oraz

robót i elementów do prawid owego monta u.

-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego
odbioru technicznego instalacji.
-Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
wykonywania robót,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów),
-protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
-protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,
•

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
-zgodno

wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
-protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie dotycz cych usuni cia usterek,
-aktualno

Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pe nienia),
-protoko y bada szczelno ci instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót obejmuje ca

instalacji wodoci gowo kanalizacyjnej

Jednostk obmiarow jest komplet robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw p atno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych

10. PRZEPISY ZWI ZANE
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

8. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z instalacj elektryczn w ramach
zadania pn: Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w Ma omicach przy ul. Chrobrego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
instalacje elektryczne o wietleniowe klatek schodowych i korytarzy
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych klatek schodowych i korytarzy
monta tablicy rozdzielczej budynku, g ównej oraz tablic lokalnych
monta z cza kablowego
instalacj piorunochronn
instalacje uziemienia i po cze wyrównawczych
demonta instalacji elektrycznych
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z okre leniami uj tymi w odpowiednich normach i
przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj

projektow .
Rodzaje (typy) urz dze , osprz tu i materia ów pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajów (typów) urz dze i osprz tu ni wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowi zuj cym trybie z In ynierem.

2. Materia y
(1)

Odbiór materia ów na budowie

-Materia y takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o wietleniowe, przewody nale y dostarcza
na budow wraz ze wiadectwami jako ci, kartami gwarancyjnymi, protoko ami odbioru
technicznego.
-Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi pod wzgl dem kompletno ci i
zgodno ci z danymi wytwórcy.
-W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj cych si w tpliwo ci mog cych mie wp yw na
jako

wykonania robót, materia y nale y przed ich wbudowaniem podda

badaniom

okre lonym przez dozór techniczny robót.
(2)

Sk adowanie materia ów na budowie
•

Sk adowanie materia ów powinno odbywa si zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si w

ciwo ci

technicznych na skutek wp ywu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nale y zachowa wymagania wynikaj ce ze specjalnych w

ciwo ci materia ów oraz

wymagania w zakresie bezpiecze stwa przeciwpo arowego.

3. Sprz t
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si u ycie nast puj cego sprz tu:
samochód dostawczy do 0,9 t, spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materia y na budow powinny by przywo one odpowiednimi rodkami transportu, zabezpieczone
w sposób zapobiegaj cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich b

wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i dost pna dla prawid owej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest
aby przebiega a w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u

enia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do pod

a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa , oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przej cia przez ciany i stropy
Przej cia przez ciany i stropy powinny spe nia nast puj ce wymagania: wszystkie przej cia
obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz by chronione przed
uszkodzeniami.
przej cia te nale y wykonywa w przepustach rurowych,
przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by wykonywane w sposób

szczelny, zapewniaj cy nieprzedostawanie si wyziewów,
obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez pod ogi musz by chronione do wysoko ci
bezpiecznej

przed

przypadkowymi

uszkodzeniami.

Jako

os ony

przed

uszkodzeniami

mechanicznymi nale y stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.5. Monta sprz tu, osprz tu i opraw o wietleniowych
Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa do pod

a w sposób trwa y zapewniaj cy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprz tu i osprz tu mog s
pod

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na

u, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone do pod

pomoc

ko ków i

a za

rub rozporowych oraz ko ków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw

zwieszakowych montowane w stropach nale y mocowa przez wkr canie w metalowy ko ek rozporowy
lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si mocowania haków za pomoc ko ków rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umo liwia ruch wahad owy oprawy.
Przewody opraw o wietleniowych nale y

czy

z przewodami wypustów za pomoc

z czy

wiecznikowych.
5.6. Podej cie do odbiorników
Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podej cia do przewodów u

onych w pod odze nale y wykonywa

w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchni pod ogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kana ach. Rury
i kana y musz spe nia odpowiednie warunki wytrzyma

ciowe i by wyprowadzone ponad pod og do

wysoko ci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zasilanych od góry nale y stosowa podej cia zwieszakowe. S to najcz ciej oprawy
wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podej cia zwieszakowe nale y wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zale no ci od warunków
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podej cia nale y
wykonywa przewodami u
na innego rodzaju pod

onymi na tych cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak e

ach np. kszta towniki, korytka itp.

5.7. Uk adanie przewodów
5.7.1. Przewody izolowane jedno
a)

owe w rurkach

Uk adanie rur
Rury nale y uk ada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
pod

u. Ko ce rur przed po czeniem powinny by pozbawione ostrych kraw dzi. Zale nie od

przyj tej technologii monta u i rodzaju tworzywa

czenie rur ze sob oraz sprz tem i osprz tem

nale y wykonywa przez:
wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem po cze , wkr canie
nagwintowanych ko ców rur, wkr canie nagrzanych ko ców rur. uki na rurach nale y
wykonywa tak aby sp aszczenie przekroju nie przekracza o 15% wewn trznej rednicy. Promie

gi cia powinien zapewnia swobodne wci ganie przewodów. Ca a instalacja rurowa powinna
by wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo liwi odprowadzenie wody powsta ej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania si uk adania rur z wci gni tymi w nie przewodami.
b) wci ganie przewodów
Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi prawid owo

wykonanego

rurowania, zamocowania sprz tu i osprz tu, jego po cze z rurami oraz przelotowo .
Wci ganie przewodów nale y wykona za pomoc specjalnego osprz tu monta owego. Nie
wolno do tego celu stosowa przewodów, które pó niej zostan u yte w instalacji.

czenie

przewodów wykona wg wcze niej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zale no ci od rodzaju pomieszcze instalacj nale y wykona :
w wykonaniu zwyk ym,
w wykonaniu szczelnym. Stosuje si
nast puj ce rodzaje instalacji:
bezpo rednio na pod

u za pomoc uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odleg

ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprz tem zwyk ym lub bryzgoszczelnym,
w listwach PCW. Przy wykonywaniu instalacji jako
szczelnej nale y:
przewody i kable uszczelnia w sprz cie i osprz cie oraz aparatach za pomoc d awików.
rednica d awicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by dostosowana do rednicy
zewn trznej przewodu lub kabla. Po dokr ceniu d awic zaleca si dodatkowe uszczelnianie ich za
pomoc odpowiednich uszczelniaczy.
•

Uk adanie przewodów na uchwytach
Na przygotowanej trasie nale y zamontowa
Odleg

uchwyty wg wcze niejszego opisu.

ci od uchwytów nie powinny by wi ksze od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by takie aby odleg

ci mi dzy nimi ze

wzgl dów estetycznych by y jednakowe, uchwyty mi dzy innymi znajdowa y si w pobli u
sprz tu i osprz tu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów
pomi dzy uchwytami nie by y widoczne.
•

Wykonanie instalacji p/t wymaga b dzie:
enia przewodów i zainstalowania osprz tu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniej cych cianach niezb dne b dzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i lepych wn k pod osprz t oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale y przewody i kable uszczelnia w
osprz cie oraz aparatach za pomoc d awników.
rednica g owicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by dostosowana do
rednicy zewn trznej przewodu lub kabla.
Po dokr ceniu d awic zaleca si

dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc

odpowiednich uszczelnie .
•

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga b dzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniej cego pod
korytek na konstrukcjach wsporczych, u
za

•

a, u

enie

enie przewodów w korytku wraz z

eniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga b dzie:

zamontowania listwy PCW na cianie lub stropie za pomoc ko ków rozporowych przykr canych do
pod

a, u

enie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z za

eniem pokrywy. 5.8.

czenie

przewodów
W instalacjach elektrycznych wn trzowych

czenia przewodów nale y dokonywa w sprz cie i

osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa po cze skr canych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, a samo ich pod czenie do
instalacji nie zosta o opracowane w projekcie, sposób pod czenia nale y uzgodni z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem In yniera.
Przewody musz by u

one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia.

Do danego zacisku nale y przy czy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s

przy czone za pomoc

oczek,

pomi dzy oczkiem a nakr tk oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa si podk adki metalowe
zabezpieczone przed korozj w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du. D ugo

odizolowanej

y

przewodu powinna zapewnia prawid owe przy czenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie mo e powodowa uszkodze mechanicznych. W przypadku stosowania

ocynowanych proces

czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy cyny.
Ko ce przewodów miedzianych z

ami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przy czanie odbiorników
Miejsca po cze

przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dok adnie oczyszczone.

Samo po czenie musi by wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed os abieniem si y docisku, korozj itp.
Po czenia mog

by

wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji

odbiornika i warunków technologicznych. Przy czenia sztywne nale y wykonywa w rurach sztywnych
wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Po czenia elastyczne stosuje si gdy odbiorniki nara one s na drgania o du ej amplitudzie lub
przystosowane s do przesuni
izolowanymi wielo

lub przemieszcze . Po czenia te nale y wykona : przewodami

owymi gi tkimi lub oponowymi, przewodami izolowanymi jedno

rurach elastycznych, przewodami izolowanymi wielo

owymi w

owymi gi tkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.
5.10. Monta tablicy rozdzielczej i z cza kablowego
Przed przyst pieniem do monta u urz dze

przykr canych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nale y konstrukcje te mocowa do pod

a w sposób podany w dokumentacji.

Urz dzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce monta u wraz z przykr con do nich konstrukcj
wsporcz nale y wstawi w przygotowane otwory i zala betonem.
Tablice w obudowie na ciennej lub zag bionej nale y przykr ca do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w pod

u. Po zamontowaniu urz dzenia nale y: zainstalowa aparaty zdj te na czas

transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokr ci
i wkr ty

w po czeniach

w sposób

pewny

wszystkie

ruby

elektrycznych

i mechanicznych, za

os ony zdj te

w czasie monta u pod czy obwody
zewn trzne pod czy przewody ochronne
5.11. Monta sztucznych zwodów piorunowych na budynku
a)

Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nale y instalowa

na sta e przy u yciu odpowiednich

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny by zgodne z norm . Zwody poziome nale y
instalowa

co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach atwo zapalnych.
b)

Przewody odprowadzaj ce
Przewody odprowadzaj ce powinny by uk adane na zewn trznych cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odleg

od cian budynku powinna by taka sama jak przy

zwodach poziomych. Przewody odprowadzaj ce powinny by prowadzone po najkrótszej trasie
pomi dzy zwodem, a przewodem uziemiaj cym. Po czenia przewodów odprowadzaj cych z
uziomami sztucznymi nale y wykona przy pomocy z czy probierczych.
c)

Uziomy
Uziomy sztuczne nale y wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomów tych nie wolno zabezpiecza przed korozj pow okami nie przewodz cymi. Do
uziomu nale y po czy wszystkie pobliskie podziemne urz dzenia metalowe.

5.12. Próby monta owe
Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi próby monta owe obejmuj ce badania i pomiary. Zakres
prób monta owych nale y uzgodni z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: pomiar
rezystancji izolacji instalacji pomiar rezystancji izolacji odbiorników pomiary impedancji p tli
zwarciowych pomiary rezystancji uziemie
5.13. Demonta instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nale y wykona demonta
instalacji wraz z osprz tem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprz cie nale y odtworzy ubytki tynków.

6. Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinno podlega :
zgodno

wykonania robót z dokumentacj proj ektow ,

ciwe pod czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
za czanie punktów wietlnych zgodnie z za

onym programem

wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony
przeciwpora eniowej z przekazaniem wyników do protoko u odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje ca

instalacji elektroenergetycznych.

Jednostk obmiarow jest komplet robót.

8. Odbiór robót
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiory cz ciowe
Odbiory ko cowe
Odbiory ostateczne

9. Podstawa p atno ci
Podstaw p atno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych.

10. Przepisy zwi zane
[1]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na
sta e. Przewody o izolacji i pow oce polwinitowej, okr

[2]

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na

sta e. Przewody jedno
[3]

e.

owe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301.

Kable

elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne

o izolacji

z tworzyw

termoplastycznych i pow oce polwinitowej na napi cie znamionowe 0.6/1 kV.
[4]

PN-EN
Cz

[5]
[6]

12464-1:2004.

wiat o

i o wietlenie.

O wietlenie

miejsc

pracy.

1: Miejsca pracy we wn trzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

Przepisy budowy urz dze elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

9. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: pn:
Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w Ma omicach przy ul. Chrobrego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj przedsi wzi cia wymienionego w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uk ad kanalizacji sanitarnej obejmuje budow :
przy czy sanitarnych f 160 mm PVC
-Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: -

oznakowanie robót, dostaw
materia ów, wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni,
przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, wyczyszczenie istniej cej kanalizacji
sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych, u enie przewodów kanalizacyjnych, zasypanie i
zag szczenie wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiarów i
bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania
cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych.
Przewody rurowe
Kana - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
Kana sanitarny - kana przeznaczony do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych.
Odga zienie - kana odp ywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do po czenia z kana em sanitarnym
Kolektor g ówny - kana przeznaczony do zbierania cieków z kana ów bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.3.
Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materia y zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada normom krajowym zast pionym, je li to mo liwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o rednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 s stosowane do budowy
odga zie kanalizacji sanitarnej.
2.3.6. P yta pokrywowa
yta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z

elbetu, wg KB1-38.4.3.3.

rednica p yty powinna by wi ksza od rednicy zewn trznej kr gów, zgodnie z dokumentacj
projektow .
2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mo e by wykonana z gruntu piaszczystego lub wiru. U yty materia na podsypk
powinien odpowiada wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada wymaganiom BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada wymaganiom PN-B-14501.
2.10. Sk adowanie materia ów
2.10.1. Rury
Rury mo na sk adowa na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. Powierzchnia sk adowania powinna by utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si wód opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz warstw rur nale y u
na podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada wyroby w pozycji stoj cej i je eli
powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków
w sposób zapewniaj cy stateczno oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
2.10.2.
azy kana owe i stopnie
azy kana owe i stopnie powinny by sk adowane z dala od substancji dzia aj cych
koroduj co. W azy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna
by utwardzona i odwodniona.
2.10.3. Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZ T
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- koparek podsi biernych,

- ubijak spalinowy,

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd
rodka transportu, z wyj tkiem rur
betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni 1,0 m, które nale y przewozi w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wp ywem si bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. Przy
wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o
wi cej ni 1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni 2 m). Pierwsz
warstw rur kielichowych nale y uk ada na podk adach drewnianych, za poszczególne
warstwy w miejscach stykania si wyrobów nale y przek ada materia em wy ció kowym (o
grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoc ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi Kontraktu.
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i
ytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c
warunki wykonywania robót w strefie tych urz dze .
5.2. Roboty ziemne
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona przekopy próbne w celu zlokalizowania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy i podwiesi na szeroko ci wykopu.
Wykopy nale y wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(r cznie lub mechanicznie) powinny by dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków.
Deskowanie cian nale y prowadzi w miar jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawc na odk ad lub z ony wzd
wykopu zgodnie z
dokumentacj proj ektow .
Szalowanie wykopów powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” - tom I rozdz. IV -1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia sztywno
i niezmienno
uk adu oraz
bezpiecze stwo konstrukcji. Szalowanie powinno by skonstruowane w sposób umo liwiaj cy
jego monta i demonta , odpowiednie rozparcie oraz monta i posadowienie kanalizacji wg

dokumentacj i proj ektowej.
Dno wykopu powinno by równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozosta ej warstwy 0,20 m gruntu powinno by wykonane
bezpo rednio przed wykonaniem podsypki z drena em korytkowym i u eniem przewodów
rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy go przed zalaniem s czeniami wody i rozlu nieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie pod a
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona z warstwy
ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci 30 cm cznie z u eniem rur drenarskich
odwadniaj cych, zgodnie z dokumentacj proj ektow .
W gruntach gliniastych nale y wykona pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci 30 cm
zgodnie z dokumentacj proj ektow .
Zag szczenie pod a powinno by zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej.
5.4. Roboty monta owe
Spadki i g boko posadowienia ruroci gu powinny spe nia poni sze warunki:
najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog by jednak mniejsze:
dla odga zie o rednicy 0,16 m - 15 ‰
- najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu
i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za dla rur PVC 25 %.
boko posadowienia powinna zapewnia przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
ni 1,0 m (g boko przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych
zag bieniach zachodzi konieczno odpowiedniego ocieplenia kana u.
5.4.1. Kana y
Kana y ciekowe grawitacyjne nale y wykona z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczególne u one rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku
ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do czasu wykonania prób
szczelno ci.
Rury nale y uk ada w temperaturze powy ej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszej ni +8o C.
Przed zako czeniem dnia roboczego b
przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy ko ce
onego kana u przed zamuleniem.
Po czenia kana ów stosowa nale y zawsze w studzience. K t zawarty mi dzy osiami kana ów
dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego powinien zawiera si w granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia z czy przewodów rurowych mo na wykona :
- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamion
kowych,
5.4.2. Odga zienia
Przy wykonywaniu odga zie nale y przestrzega nast puj cych zasad:
trasa odga zienia powinna by prosta, bez za ama w planie i pionie (z wyj tkiem uków dla
pod czenia z kana em na trójnik), minimalny przekrój przewodu odga zienia powinien
wynosi 160 mm, w czenie odga zienia do kana u mo e by wykonane za po rednictwem
studzienki rewizyjnej,
lub w czenia bocznego na trójnik, spadki odga zie powinny wynosi min. 15 %o
czenie odga zienia do kana u poprzez studzienk po czeniow nale y dokonywa licuj c
przewody sklepieniami. W przypadku konieczno ci w czenia odga zienia na wysoko ci
wi kszej nale y stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank
studzienki, w czenia odga zie z dwóch stron do kana u zbiorczego na trójnik powinny by

usytuowane w
odleg ci min. 2,0 m od siebie.
5.4.3. Izolacje
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaj adnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyk ej stosowane jako rury ochronne powinny posiada zewn trzn izolacj bitumiczn ZO2.
Studzienki zabezpiecza si przez posmarowanie z zewn trz izolacj bitumiczn . Dopuszcza si
stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem Kontraktu. W rodowisku
abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy przez
zagruntowanie izolacj asfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi warstwami grubo ci 20 cm. Materia zasypkowy
powinien by równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik
zag szczenia powinien by zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola, pomiary i badania
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów do betonu i
zapraw i ustali recept .
6..2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z cz stotliwo ci okre lon w niniejszej ST i zaakceptowan przez In yniera
Kontraktu.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych
punktów wysoko ciowych z dok adno ci do 1 cm, badanie zabezpieczenia wykopów przed
zalaniem wod , sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie badanie i
pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kana ów,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj projektow za enia przewodów i studzienek, badanie
odchylenia spadku kana ów, sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, sprawdzenie
prawid owo ci uszczelniania przewodów, badanie wska ników zag szczenia poszczególnych
warstw zasypu, sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek i pokryw w azowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji. 6..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania odchylenie
odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi wi cej ni ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno by wi ksze ni 0,1
m, odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza ± 3 cm, odchylenie
szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza ± 5 cm, odchylenie przewodu rurowego w
planie, odchylenie odleg ci osi u onego przewodu od osi
przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza ± 5 mm, odchylenie
spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), wska nik zag szczenia zasypki
wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6, rz dne pokryw studzienek powinny by
wykonane z dok adno ci do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami
In yniera Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza si dla poszczególnych faz
robót podlegaj cych zakryciu. Roboty te nale y odebra przed wykonaniem nast pnej cz ci
robót, uniemo liwiaj cych odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu podlegaj :
-roboty monta owe wykonania rur kana owych
-wykonana izolacja,
-zasypany zag szczony wykop.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.
ugo odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena jednostki obmiar owej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-oznakowanie robót,
-dostaw materia ów,
-wykonanie robót przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnienie,
-przygotowanie pod a i fundamentu,
-wykonanie drena u korytkowego,
-wykonanie w cze do czynnej sieci kanalizacyjnej,
enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni,
-wykonanie izolacji studzienek,
-zasypanie i zag szczenie wykopu,
-przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020
3.

PN-B-10736
PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-12037
PN-EN-295
PN-B-14501

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna
Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i
kanalizacyjnej
Zaprawy budowlane zwyk e

PN-H-74051-00
PN-EN 124

azy kana owe. Ogólne wymagania i badania
Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowani e, sterowani e j ako ci
PN-H-74051-02
azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)
PN-H-74086
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny
PN-B-10729
Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1917
Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe
PN-B-24620
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

