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SPIS TREŚCI
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8.   ODBIÓR ROBÓT
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

B-03 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI   str. 26-28

1. WSTĘP
2.   MATERIAŁY
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3.   SPRZĘT
4.   TRANSPORT
5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.   OBMIAR ROBÓT
8.   ODBIÓR ROBÓT
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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3.   SPRZĘT
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5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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1. WSTĘP
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5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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3.   SPRZĘT
4.   TRANSPORT
5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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5.   WYKONANIE ROBÓT
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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B-13 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE   str. 61-62
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3.   SPRZĘT
4.   TRANSPORT
5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.   OBMIAR ROBÓT
8.   ODBIÓR ROBÓT
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7.   OBMIAR ROBÓT
8.   ODBIÓR ROBÓT
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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2.   MATERIAŁY
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5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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8.   ODBIÓR ROBÓT
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

S-01  INSTALACJE  SANITARNE  str. 73-74

1. WSTĘP
2.   MATERIAŁY
3.   SPRZĘT
4.   TRANSPORT
5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.   OBMIAR ROBÓT
8.   ODBIÓR ROBÓT
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

E-01  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  str. 74-78

1. WSTĘP
2.   MATERIAŁY
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3.   SPRZĘT
4.   TRANSPORT
5.   WYKONANIE ROBÓT
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI :

WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót.
1.8. Teren budowy, dokumenty budowy.
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

3.  SPRZĘT.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW.

5.  WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Program zapewniania jakości.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Pobieranie próbek.
6.4 Badania.
6.5 Atesty.
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7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
7.4 Wagi i zasady ważenia.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.3 Odbiór częściowy.
8.4 Odbiór końcowy robót.
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
8.6 Odbiór ostateczny.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ustalenia ogólne.
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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z  NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA ŚWIETLICĘ
ŚRODOWISKOWĄ W KĄTACH RYBACKICH, 82-110 Sztutowo, Kąty Rybackie, działka
nr 324/4

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej
wymienionymi specyfikacjami :
B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
B-02  ROBOTY ZIEMNE
B-03  ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
B-04  ROBOTY BETONIARSKIE
B-05 ROBOTY POSADZKARSKIE I OKŁADZINOWE
B-06  ROBOTY MUROWE
B-07  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
B-08 OKŁADZINY Z PŁYT G-K
B-09 ROBOTY MALARSKIE
B-10 ROBOTY TYNKARSKIE I ELEWACYJNE
B-11  ROBOTY CIESIELSKIE
B-12  ROBOTY DEKARSKIE
B-13 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
B-14  ROBOTY IZOLACYJNE
B-15 PODSYPKA PIASKOWA
B-16 NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BETONOWYCH
S-01  INSTALACJE  SANITARNE
E-01  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
T-01  INSTALACJE  TELETECHNICZNE

1.4. Określenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy.

Kosztorys ślepy – nie wyceniony kompletny kosztorys.
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Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

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

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dokumentację Projektową i ST.

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych
polegających na wykonaniu nadbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
budynku gospodaeczego na świetlicę środowiskową w kątach rybackich, kąty rybackie dz.nr
324/4

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego
odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru.
 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym
razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robót.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.
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1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z
rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów
budowlanych, doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.
2. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiały kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
  1) Dokumentacja Projektowa.
  2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego
końcowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt .

1.7.2. Księga obmiaru.
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1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
księgi obmiarów .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.3. Pozostałe dokumenty budowy.

1. Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :

· protokoły przekazania terenu Wykonawcy

· protokóły odbioru robót.
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót
lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót .
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej.
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz prawnej .

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego .

2. MATERIAŁY.
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2.1. Źródła uzyskania materiałów.
1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót .

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora .
 Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inspektora . Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem .

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość

i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora .

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiałów .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

3.   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów zawartych w ST . W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany
przez Inspektora .

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW

1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich
jakości i przydatności do robót .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych ..
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT .

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją
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Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca użyje
sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru .

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt .

4. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania
warunków kontraktu przez Wykonawcę .

5. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a także w normach i wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji
Projektowej i ST. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej

i ST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.
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Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
           Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

6.3 Atesty.
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
kontraktu .

2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.

7.  OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle

do podstawy .Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

8.      ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 b/ odbiorowi częściowemu,
 c/ odbiorowi końcowemu,

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej
części robót.

8.3 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze końcowym robót.

8.4 Odbiór końcowy robót.
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały
przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
· - dokumentację projektową powykonawczą ,
· - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót    zanikających i
        ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ustalenia ogólne.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i

badania  składające  się na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  pkt.9  ST  i  w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować :

·  robociznę bezpośrednią,

·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

·  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
 sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku
 pracy,/

·  koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji,

·  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

·  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach
kontraktu.
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.

Dz.U.2002.075.0690 Rozp. Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2003.120.1133 Rozp. Ministra Inf. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu projektu budowlanego
Dz.U.2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



21

Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 w sprawie ogólnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy
PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenia i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Dz.U.2010.185.1243 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
Dz.U.2004.202.2072 Rozp. Ministra Infrastrukt.z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczeg.
zakresu i formy dokum.projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót.
Dz.U.2004.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
Dz.U.2006.256.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle.Terminologia.
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo.Terminologia.
PN-EN 1991-1 Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 1992-1  Projektowanie konstrukcji betonowych
PN-EN 1993-1  Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994-1  Projektowanie konstrukcji betonowych
PN-EN 1995-1/2 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996-1/2/3 Projektowanie konstrukcji murowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.    Wstęp

1.1.  Przedmiot  ST.
          Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej ST  są  wymagania  dotyczące

wykonania   i  odbioru  robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres  stosowania ST .
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.
Ustalenia      zawarte   w   niniejszej     specyfikacji      dotyczą     zasad     prowadzenia

robót  rozbiórkowych związanych z :
- rozebraniem żelbetowego szamba przy budynku gospodarczym adaptowanym na świetlicę,

na terenie działki
- rozbiórka istniejących zewnętrznych schodów, przewidzianych do rozbiórki i zastąpienia

nowymi schodami
- skucie posadzki betonowej wewnątrz budynku i na zewnątrz
- rozebranie ścianek działowych przeznaczonych do rozbiórki
- wykonanie nowych  otworów drzwiowych i okiennych w miejscu wstawiania nowych ,

drzwi i okien
- skuciem uszkodzonych i luźnych tynków zewnętrznych
- oczyszczenie z zaprawy w ścianie zewnętrznej, w miejscach uszkodzeń, poziomych spoin,

dla osadzenia prętów zbrojeniowych wzmocnienia ścian
- wykucie gniazd w ścianach budynku dla osadzenia belek nadprożowych w miejscach

nowych otworów drzwiowych i okiennych
- demontaż płyt drogowych i płyt Yomb w miejscach wykonywania nowej nawierzchni z

kostki betonowej
- wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych
45100000-8   Przygotowanie terenu  pod budowę
45111213-4   Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45113000-2   Roboty na placu budowy
45111220-6   Usuwanie odpadów

2. MATERIAŁY
    Nie występują

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

Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

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



24

Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się środkami
zapewniającymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe - wykonywać ręcznie lub drobnym sprzętem zmechanizowanym.
Roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter obiektu
W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze.

5.2 Materiały do odzysku.
Demontaże elementów przewidzianych do ponownego wbudowania wykonywać ze
szczególną starannością. Dotyczy między innymi krat zewnętrznych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST „Wymagania
ogólne”  pkt. 6.

7.    OBMIAR  ROBÓT

       Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”
pkt. 7.

8.  ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST  „ Wymagania  ogólne”

pkt.8.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje miedzy innymi :

- wewnętrzny transport poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie
- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z
   rozbiórki i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,
-  utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego
- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpór i rusztowań umożliwiających
   wykonanie robót
-  załadunek , wywóz i koszt utylizacji  materiałów pochodzących z rozbiórek na wysypisko

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.
Dz.U.2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
PN—HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje na
terenie budowy i rozbiórki.
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B-02   ROBOTY ZIEMNE

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z izolacją ścian fundamentowych,
wykonywaniem nowych fundamentów, ułożeniem rur c.o do starej kotłowni.

1.2 Zakres stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych   w tym :
- wykop ręczny pod  odkopanie budynku
- zasypanie wykopu piaskiem
- wywiezienie ziemi na wysypisko

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45100000-8   Przygotowanie terenu  pod budowę
45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby
45262212-0   Kopanie rowów

1.4 Określenia podstawowe.

1.4.1 Roboty ziemne – roboty ziemne wykonane ręcznie .

2. MATERIAŁY.
     Nie występują.

3.SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonanie robót ziemnych ręcznie.

4. TRANSPORT.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania  transportu z uwzględnieniem wymogów

bezpieczeństwa , zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości
transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

5.WYKONANIE   ROBÓT.

5.1 Wykop.
Wykopy wykonywać ręcznie. Ziemię z wykopu  wywieźć na wysypisko.

5.2  Zasypkę wykopu wykonać piaskiem z zagęszczeniem warstwami.
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6. KONTROLA  JAKOŚCI .
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.6.

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania zasypów.
6.2.1 Sprawdzenie zagęszczenia zasypu.

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości
wskaźnika zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny ).

8. ODBIÓR  ROBÓT.
Roboty  ziemne  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową ,  jeżeli

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją
Projektową . W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” pkt 9.

Płatności podlega całość robót ziemnych.

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.

PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
PN-EN 1997-2:2009 Erokod7 projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego.
PN-EN 1997-1:2009 Erokod7 projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

B-03   ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania

odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem nowych nadproży stalowych.

1.2 Zakres stosowania  ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych  ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z
przygotowaniem materiałów ,montażem i kontrolą jakości elementów konstrukcyjnych
stalowych:

- belek stalowych nadproży drzwiowych

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223100-1 Montaż konstrukcji metalowych

2.  MATERIAŁY.
Do wykonania  konstrukcji stalowej belek nadprozowych  należy zastosować kształtowniki

ze stali  S235 .

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

4. TRANSPORT.
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów   powinny odbywać się tak

,aby zapewnić ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

5.1 Wykonanie  konstrukcji w wytwórni.
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów , prostoliniowości

używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy
wykonać zgodnie z ustaleniami projektu  technicznego , ale tak by zachowane były
wymagania PN-EN 1993-1-1:2006
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z  żużla , gratu , nacieków i rozprysków materiału.
Ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglanie. Wymiary liniowe elementów
konstrukcyjnych  należy utrzymać w zgodności z podanymi w dokumentacji  technicznej .
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie
prace spawalnicze można powierzać jedynie  wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa
niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości  wyższa niż  +5°C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. Ukosowanie brzegów elementów można
wykonać ręcznie ,mechanicznie lub palnikiem tlenowym , usuwając zgorzelinę i nierówności.
Spoiny elementów ściągu i blach węzłowych nie opisane, pachwin.grub. 0,7 przekroju
cieńszego z łączonych elementów. Krawędzie spawane należy ukosować. Niedopuszczalne
jest prowadzenie prac spawalniczych w obrębie dachu. Wszystkie prace spawalnicze i
ewentualne poprawki ściągu i węzłów attyki wykonujemy na warsztacie. Niedopuszczalne
jest spawanie w obrębie dachu. Krawędzie zewn., wygładzić, usuwając ewentualne przetopy
spoin. Do wykonania połączeń spawanych można  użyć elektrod EA 1.46. Materiały powinny
mieć zaświadczenie  o jakości.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją technologiczną. Jego stan techniczny powinien zapewnić
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utrzymanie określonych parametrów spawania ,przy czym wahania natężenia napięcia prądu
podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.
Przygotowanie elementów do wykonania spoin, oraz kształtowanie konstrukcji stalowej, wg
PN-EN 1090-2:2008, PN-EN 1993-1/12:2006/2008.

5.2. Montaż  na placu  budowy.
Elementy metalowe  składować zabezpieczając przed bezpośrednim kontaktem  z gruntem

lub wodą i dlatego należy  układać na podkładach drewnianych.
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie .

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych ze stali węglowych.
Elementy stalowe wymagają standardowych zabezpieczeń antykorozyjnych. podłoże
oczyszczone do II stopnia czystości, suche, odpylone, niezatłuszczone , gruntowanie farbą
podkładową miniową 2x, warstwa nawierzchniowa  do stali na zewnątrz budynku 2x.. Belki
stalowe nadprożowe , przewidziane do obmurowania-obetonowania, tylko podkład miniowy
1x, po oczyszczeniu – III stopień czystosci.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI .
  Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót ,
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące  odbiorów podano w ST  „Wymagania ogólne”pkt.6.
7. OBMIAR.
   Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 kg wyrobu i 1 m2 dla montażu..

8. ODBIÓR  KOŃCOWY.
   Odbiór końcowy konstrukcji stalowej dokonywany jest po zakończeniu wszystkich prac.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.

PN-EN 1090-2:2009, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
PN-EN 1090-1:2010, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zasady oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych
PN-EN 1993-1-//:2006-2009 Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 12944-//:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych.

B-04   ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót betonowych konstrukcji schodów, pochylni, śmietnika, placyku na
pojemniki do segregacji odpadków , posadzki .
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczą betonu, jego składników : cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatków zgodnych z normą PN-88/B-06250 i jej nie zastępują lecz
jedynie uściślają jej postanowienia.

1.2.  Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z :
- wykonaniem podlewki 10cm z betonu C-10/15 pod płytę konstrukcyjną, pod fundamenty
schodów i pochylni.
- wykonaniem fundamentów, płyty żelbetowej, schodów, płyty pod pojemnika na śmieci, nowy

ch posadzek , więńca żelbetowego parterowej części z betonu C25/30. Stal A-IIIN .

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45262300-4  Betonowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia

1.4. Określenia  podstawowe.
beton   zwykły  -    beton  o  gęstości  powyżej   1,8  kg/dcm3   wykonany  z  cementu  ,wody ,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek  chemicznych ,

mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu,

1.5.  Ogólne  wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną normami
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Cement.

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące
właściwości :

· wysoką  wytrzymałość,
· mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,



30

· wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Cement należy przechowywać  w sposób zgodny z postanowieniami normy   BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

 Powinno składać się z elementów niewrażliwych  na przemarzanie , nie zawierać
składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanów , pirytów , pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien
dostarczyć pisemne  stwierdzenie , w oparciu o wykonane badania mineralogiczne , o braku
obecności form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkalidów zawartych   w cemencie , wykonując niezbędne
badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla

marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza  się do 10 %
mrozoodporność żwiru  badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią.
    W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się , aby zawartość podziarna
nie przekraczała 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym
obejmującym:

2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
wynosić :
  do  0,25mm 14 do  0,5mm 33 do 48%,
 do  1mm 57  do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym
punkcie
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
· zawartość  pyłów mineralnych do 1,5%,
· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad  0,1%,
· zawartość związków siarki  do  0,2%
· zawartość zanieczyszczeń  obcych do  0,25%,
·  zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
· oznaczenie składu ziarnowego wg  PN-78/B-6714/15,
· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  wg PN-78/B-6714/13,
· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12 ,
· oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/.
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań
pełnych oraz  okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.5. Uziarnienie  kruszywa.
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Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną , która pozwoli na uzyskanie
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu / konsystencja ,jednorodność,
urabialność , zawartość powietrza / jak i stwardniałego  / wytrzymałość, przepuszczalność
,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną
uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania  do minimum wydzielania
mleczka cementowego.
Kruszywo powinno składać się z co najmniej  3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej
pozostałość na sicie o boku oczka  4mm nie może być większa niż 5%
Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości
przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej  w ilości przekraczającej
10% całego składu frakcji .
Do betonu klasy C10/15 i C25/30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych  poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka :
[mm]

Przechodzi przez sito [ % ]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25        3       do     8         2       do      8
0.50        7       do     20         5       do      18
1.0        12     do    32         8       do      28
2.0        21     do    42         14     do      37
4.0        36     do    56         23     do      47
8.0        60     do    76         38     do      62
16.0        100         62     do      80
31.5         100

2.6 . Woda.

    Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania NB. „Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących
żadnych wątpliwości , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga
badań .Część wody zarobkowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna ,
chemicznie związana w betonie.
Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2
do 0,25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej
odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozostawiając mikro i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być
dodawana w możliwie najmniejszych ilościach  w stosunku do założonej wytrzymałości  i
stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w
kruszywie , w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilości wody
zawarte w kruszywie , w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c
nie większego  niż 0,50.

3.  SPRZĘT.
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt 3.
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4. TRANSPORT.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy

użyciu odpowiednich środków  w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi   / tzw. gruszkami /,
a czas transportu nie powinien być dłuższy niż :
· 90 min  przy temperaturze otocznia  + 15 st.C,
· 70 min  przy temperaturze  otoczenia + 20 st. C,
· 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5 . WYKONANIE  ROBÓT.

5.1 Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

    Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej . Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i
zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .
· betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach  > +5 st.C, zachowując

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  > 25 MPa. .
· mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  > 0,75 m od powierzchni, na którą

spada ; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa , należy mieszankę podawać  za
pomocą rynny zsypowej / do wysokości 3m / lub leja zsypowego teleskopowego  / do
wysokości 8m /,

    Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca
zobowiązany jest codziennie  rejestrować  minimalne temperatury za pomocą  sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w
deskowaniu w ten sposób , aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki , zwarty ,
jednorodny bez żadnych plam i skaz.

5.2  Pielęgnacja  i warunki  rozformowywania  betonu dojrzewającego
        normalnie.

   Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem  i inną wodą.
Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez  co najmniej
7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą
konstrukcji monolitycznej , a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać
wymagania PN-88/B-32250. W czasie  dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami .
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , lub wytrzymałości manipulacyjnej /
prefabrykaty /.

7. OBMIAR ROBÓT
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  Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego oraz m2 pow. betonow. (posadzki).

8 . ODBIÓR KOŃCOWY .

   Badania wg. pkt. 6 ST należy przeprowadzać w czasie betonowania i odbiorów robót .
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie , wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny , wykonane roboty należy uznać
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji  Wykonawca obowiązany
jest doprowadzić roboty do zgodności z Dokumentacją Techniczną , ST oraz  normami i
przedstawić je do ponownego odbioru. Na podstawie wyników badań należy sporządzić
protokoły odbioru końcowego.

9 .PODSTAWA  PŁATNOŚCI .
Cena wykonania robót z betonu w deskowaniu uwzględnia:

· zakup materiałów do wykonania deskowania  , dostarczenie ich na miejsce budowy oraz
wykonanie i rozebranie deskowania z wywiezieniem materiałów Wykonawcy poza teren
budowy i uporządkowaniem   miejsca pracy,

· oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezpośrednio przed betonowaniem),
· staranne oczyszczenie podłoża przed betonowaniem,
· wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej  C10/15, zakup mieszanki betonowej C25/30,

dostarczenie jej w miejsce wbudowania , wszelkie dodatki uszlachetniające do betonu
układanie betonu wraz z wibrowaniem oraz późniejszą pielęgnacją , usunięcie wszelkich
raków i uszkodzeń betonu powstałych w czasie rozszalowania,

10. PRZEPISY    ZWIĄZANE.

PN-B-30010 ;1990     Cement portlandzki.
PN-EN 197-1/4:2002/2005 Cement
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-89/B-06714   Kruszywa mineralne.
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

B-05   ROBOTY POSADZKARSKIE I OKLADZINOWE

1.WSTĘP.

1.1.Przedmiot  ST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące

wykonania  podkładów  i  posadzek.

1.2.Zakres  stosowania  ST.
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i  realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.
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1.3. Zakres  robót  objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia

robót posadzkowych związanych z :
- wykonaniem gruntowania podkładów
- układaniem posadzek z płytek kamionkowych
- układaniem cokolików z płytek
- licowaniem ścian płytkami kamionkowymi

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-8  Kładzenie terakoty

1.4.Określenia  podstawowe.

             płytka- płytki   kamionkowe posadzkowe i ścienne

fuga - zaprawa  do  wypełniania  spoin  między  płytkami ,

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.
      Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych
robót oraz  za ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora
nadzoru.

2. MATERIAŁY.
    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST.

2.1. Piasek  - kruszywo  o frakcji  od  0- 2,0mm.
2.2. Płytki - płytki gresowe podłoga i plytki kamionkowe ścienne- ściany

3. SPRZĘT.
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez

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

4. TRANSPORT.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu
technicznego.
      Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” pkt 4 .

5. WYKONANIE   ROBÓT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST   „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
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5.1.Wymagania  ogólne.

5.1.1. Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną
i odpowiadać  wymaganiom norm.

5.1.2. Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze
spadkiem  przewidzianym w PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami
dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m
przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm.
Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego
obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej C-
20/25.

5.2.Montaż  posadzek.

5.2.1.Posadzki  z płytek kamionkowych.
         Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ
ułożenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

5.2.1.1 Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z
rysunkiem  lub  opisem PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze
spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno
przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  poziomu
nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki.

5.2.1.2 Prostolinijność  spoin.
       Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny
tworzyć  linie proste. Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno
wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia.

5.2.1.3 Płytki powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej
powierzchni .

5.2.1.4 Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT.
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty.

6. KONTROLA   JAKOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w  ST „Wymagania
ogólne” pkt. 6.

6.1. Wymagania  dla  powierzchni określono  w pkt. 5.1.2;   5.2.1.;

6.2. Badania.

Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania :

6.2.1. Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między
operacyjnym. Sprawdzenie  równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m.
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6.2.2. Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić
pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli
producenta  , stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej  oraz  z  powołanymi  normami.

6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej
przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z
wymaganiami  ST.

7.  OBMIAR   ROBÓT.

Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy)
a  w  przypadku  cokołów  1mb (metr  bieżący).

7.1. Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i
przejścia. Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów,
pilasrtów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy).

7.2. Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na
1m2(metr kwadrat) posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich
wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”
pkt.8.

8.1. Sposób  odbioru  robót.

Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych
oraz w czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor
nadzoru ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca
na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem.

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.9.
       Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2
(metr  kwadrat) i  1m b (metr  bieżący) cokołu  .

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

10.1.Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom
I Budownictwo  ogólne   część  4.

10.2 Normy.
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PN-78/B-12032  Płytki  i  kształtki  kamionkowe
     BN-73/6741-13  Płytki  klinkierowe
     PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych

B-06   ROBOTY MUROWE

1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot  ST.
          Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej ST  są  wymagania  dotyczące

wykonania   i  odbioru  murów z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.2. Zakres  stosowania ST .
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.
Ustalenia      zawarte   w   niniejszej     specyfikacji      dotyczą     zasad     prowadzenia

robót  związanych  z:
- murowaniem ścianek działowych  w sanitariatach
- osadzanie zbrojenia w spoinach poziomych muru w miejscach pęknięć ścian.
- wypełnianie spoin ściany wzmacnianych zbrojeniem, zaprawą cementową
- obmurowanie cegłą i wypełnianie zaprawą gniazd ściany wzmacnianych nadprożami
- wypełnianie pęknięć ścian, zaprawą naprawczą scalającą
- uzupełnienie muru ścian nośnych do poziomu wieńca podpierającego nowy dach części

parterowej

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262500-6  Roboty murarskie
45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy
45262310-7  Zbrojenie
45262360-2  Cementowanie

1.4. Określenia  podstawowe .
- cegła
- zaprawa   cementowo-wapienna  z wapna sucho gaszonego dla ułożenia  ręcznego .

        - nadproża – typowe nadproża prefabrykowane

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót .
Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za     jakość     stosowanych    materiałów ,

wykonanych robót  oraz  za  ich   zgodność z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją
Techniczną , oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru .

2.  MATERIAŁY .
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Ogólne   wymagania    dotyczące    materiałów   podano  w   ST   „Wymagania  ogólne”
pkt.2.

2.1 Cegła – pełna zwykła kl.15MPa w kominach 25MPa

2.2  Zaprawy do murów zewnętrznych stosować zaprawy stosowne do warunków
zewnętrznych, narażone na zawilgocenie. To samo dotyczy ścian działowych wewnętrznych.
Mogą być stosowane  suche zaprawy gotowe. Klasa i rodzaj zapraw  wg oznaczeń w opisie
PT i na rysunkach.

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

Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

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

Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien
odbywać się w sposób zapewniający dobry stan techniczny.

5  WYKONANIE  ROBÓT .
Ogólne   wymagania    dotyczące   wykonania    robót    podano   w   ST „Wymagania

ogólne”   pkt.5.

5.1.Wymagania  ogólne .

5.1.1.Zgodność  z  dokumentacją.
Roboty   murowe   z   bloczków i cegły ,  powinny   być    wykonywane     zgodnie    z

Dokumentacją  Projektową  uwzględniającą   wymagania   norm . Dopuszcza  się  tylko  takie
odstępstwa od   Dokumentacji  Projektowej , które  nie naruszają  postanowień norm , a  są
uzasadnione  technicznie i uzgodnione   z    Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane
zapisem  dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.1.2.Układ  cegieł .
            Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania  muru ,
przy czym  może być zastosowany  jeden z  układów tradycyjnych .

5.1.3.Grubość  i  wypełnienie  spoin .

Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy
przyjmować w mm w/g tabeli :

    RODZAJ
SPOIN

  GRUBOŚĆ
SPOINY

  DOPUSZCZALNE
ODCHYŁKI

          Poziome              12                    +5
                   -2

          Pionowe               10                    + -5
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6. KONTROLA  JAKOŚCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST „Wymagania
ogólne”  pkt. 6.

6.1.  Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi .
Zależnie  od  wymagań  projektu  powierzchnia  muru  z  cegły powinna  być

płaszczyzną  lub  stanowić  odcinek   powierzchni  krzywej . Kąty dwuścienne  między
płaszczyznami  powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne
odchyłki należy przyjmować dla murów z cegły tylko powierzchni tej strony muru , która  jest
układana do sznura lub szablonu .
          - zwichrowania  i   skrzywienia - nie   więcej   niż   6 mm/m  i  nie  więcej  niż  20 mm
            na  całej  powierzchni  ściany .
          - odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej - nie  więcej  niż 4 mm/m
          - odchylenia    powierzchni   i   krawędzi   muru   od   kierunku    pionowego - nie
            więcej niż  10 mm  na  wysokości  jednej  kondygnacji
          - odchylenia  od   kierunku   poziomego - nie   więcej  niż  2 mm/m   górnej
            powierzchni  każdej  warstwy  cegieł .

6.2.  Badania .
Podstawę  do  odbioru   technicznego  robót   murowych  z   cegły  stanowią

następujące  badania :

6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  powinno być przeprowadzone
przez porównanie gotowej ściany z projektem  w/g  pkt. 5.1.1. Pomiar  długości   i
wysokości należy wykonać taśmą stalową  z dokładnością do 1 cm , wielkości odchyłek  w
wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z  dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania  materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych
zaświadczeń kontroli  jakości ( atestów ) materiałów oraz  zapisów dziennika budowy
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej  i
powołanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie  grubości spoin i ich  wypełnienia należy przeprowadzić  przez oględziny
zewnętrzne i  pomiar .

6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długość 2m z
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a  powierzchnią lub krawędzią
muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem
murarskim i  przymiarem z podziałką  milimetrową .

6.2.6. Sprawdzenie  poziomowości warstw cegieł  należy przeprowadzić poziomicą  murarską
i  łatą kontrolną  lub poziomicą  wężową.

6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia  ościeżnic okiennych  i drzwiowych należy
przeprowadzić  przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z  projektem .
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7.    OBMIAR  ROBÓT
   Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”  pkt. 7.

7.1.  Sposób  obmiaru  robót .
Ściany obmierza się w m3 , ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich

powierzchni .Wysokość  ścianki działowej należy przyjmować jako  wysokość od  wierzchu
fundamentu lub  stropu , na którym ustawiona  jest  ścianka do  spodu  następnego stropu .
Od  powierzchni  ścianek  działowych   należy odejmować  powierzchnie otworów , liczone
w/g projektowanych  wymiarów  w  świetle  ościeżnic , a  w przypadku ich braku  w świetle
muru .

8.  ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST  „ Wymagania  ogólne”

pkt.8.

8.1  Sposób  odbioru  robót .
Badania  w/g  pkt. 6 należy przeprowadzić w  czasie odbioru  końcowego robót.  W

przypadku stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9.

10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE .

PN-EN 1996-1/2/3: 2010 Eurokod 6.Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 771-1/4: 2004/2006  Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-EN 845-1: 2008  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Kotwy
PN-EN 845-2: 2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Nadproża
PN-EN 845-3: +A1:2005  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Stalowe zbrojenie
spoin wspornych
PN-B-12030:1996/2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia
PN-EN 998-1/2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów
PN-EN 13139:2003 kruszywa do zapraw

B-07  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot  ST.

Opis dotyczy  montażu  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej drewnianej, okiennej PCV, drzwi
stalowych do garażu, drzwi  drewnianych wejścia głównego.
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1.2 Zakres stosowania  ST.

Opis  wyszczególnia  wymogi  przygotowania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki
Wykonawcy  w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym.

 1.3  Zakres  prac objętych  ST.

- osadzanie nowych okien i drzwi
- demontaż  starych drzwi, w trakcie rozbiórki ścian działowych .
- demontaż starych okien

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421125-6  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421134-2  Instalowanie drzwi drewnianych

1.4   Normy

1.4.1 Wyroby  stolarki   powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :

 PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła
 PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolacji akustycznej właściwej
 PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe
 PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo
 PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa
 PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
 BN-85/7152-11- album typowej stolarki  okiennej i drzwiowej  dla
                             budownictwa  ogólnego
 PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze
 PN-79/D-01012-wady  drewna
 PN-85/F-06005- złącza  stolarskie
 PN-78/C-01700-wyroby  lakierowane oraz wady powłok
 PN-73/H-04652-powłoki  metalowe  i  konwersyjne

1.5.   Wymagania

1.5.1  Wymiary
· Wymiary główne -w/g Albumu  Typowej Stolarki  Okiennej i Drzwiowej  dla

Budownictwa  Ogólnego, Albumu  Projektów Okien, Drzwi  i Wrót  Rolniczych lub
w/g dokumentacji  technicznej.

· Wymiary  szczegółowe - w/g norm  przedmiotowych lub  dokumentacji technicznej

2.    MATRIAŁY.

      Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1  Profile do drzwi drewnianych – wg właściwych norm branżowych
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2.2 Okna PCV :
1. Okna  w kolorze białym

2.5 Stolarka drzwiowa.

2.6.1 Drzwi wewnętrzne .
         Drzwi zewnętrzne  wg zestawienia stolarki drewnianej wyposażone w zamki i okucia
typowe. Malowanie w kolorze białym.

3. SPRZĘT.

Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3.

4.  TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej

powinny odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne
wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5.  WYKONANIE  ROBÓT.

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

6.  KONTROLA  JAKOŚCI.

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt.6.

6.1.Sprawność działania.

      Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu
otwartym  powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych
skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  ościeżnicy.

6.2 Badania  odbiorcze.
    Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii
wyrobów.
Badania  odbiorcze  obejmują :
- sprawdzenie  wymiarów
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie  materiałów
- sprawdzenie  wykonania
- sprawdzenie  sprawności  działania.

6.2.1. Sprawdzenie  wymiarów:

a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać
   w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych
przyrządów  pomiarowych z dokładnością  1 mm,
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b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego
   boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości
   50mm  od  końca  boku.

c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży
    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu
    odciśniętego w  plastelinie,

d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w
   ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny
   przylgowej.

6.2.2. Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g
          PN-86/B-06072.

6.2.3 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i
dokumentacji  technicznej

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

8.  ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych
powierzchniach  wyrobów  metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów
drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-
69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez
oględziny oraz pomiar taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem.

8.3. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny
wzrokowe  z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy
stalowej.

8.4. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar
taśmą  stalową  lub  suwmiarką.

8. 5 Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-
75/7150-03.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

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

       10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
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         10.1.  Normy  i  dokumenty  związane.

PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi. Metoda badania  niezawodności.
PN-EN-85:1998 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia.
PN-EN-951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od
prostokątności
PN-EN-1026:2001 Okna i drzwi. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza.
PN-EN-952:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda  określania  płaskości.
PN-EN 947:2000-06075 Drzwi  rozwierane. Metoda badania odporności na obciążenia
pionowe.
PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane.  Metoda badania  odporności na obciążenia
statyczne   działające  prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.
PN-EN 12046-2:2001 Drzwi. Siły operacyjne.
PN-EN 1279-5+A1:2010 Szkło w budownictwie.
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych
właściwości szklenia.

B-08   OKŁADZINY  Z PŁYT G-K

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z :
 - przygotowaniem materiałów do montażu
 - montażem stelażu i płyt gipsowo-kartonowych
 - kontrolą jakości robót i materiałów .

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

1.4. Określenia podstawowe

- płyta gipsowo-kartonowa - wodoodporna i ognioochronna
 - ruszt metalowy - profile do obudów z płyt gipsowo-kartonowych
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY.

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania   BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania sufitu przewidziano płyty grub. 9,5mm wodoodporne i ogniochronne.

2.2.  Wkręty do płyt .

2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy
2:3 mm i długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane .

2.3. Gips budowlany .

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno -
gipsowym 0,65 : 0,75 .

2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu
szpachlowego.

2.4.  Profile stalowe  .

2.4.1. Profile o symbolu literowym „U”  zimno gięte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm,
spełniające wymagania niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach  zimno gięte z blachy jw.

2.5.  Filc bitumizowany.

2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno
giętych.

2.6. Taśma papierowa perforowana .

2.6.1. Taśma  papierowa  perforowana  szer.  50  mm  grub.  0,2  mm  na  połączenia  płyt
warstwowych .

2.7. Kołki mocujące profile .

2.7.1. Kołki mocujące .
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3. SPRZĘT.
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora

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

4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania obudów z

płyt gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny .
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4.

5. WYKONANIE TOBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

pkt. 5.

5.1.  Wymagania ogólne .

5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi może być rozpoczęte w
pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w
pomieszczeniach, w których będą one montowane .

5.1.1.2. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale
przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.)

5.1.2.  Warunki cieplno-wilgotnościowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze
nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że
okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze
nie niższej niż 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podłoży .
   Sufity oraz inne elementy , na których mają być wykonane obudowy z suchych tynków,
powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie
powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie
od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja ścian przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z
kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być
sucha.

5.1.4.  Cięcie płyt .

5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane  mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 200
mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem .
Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb .
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5.1.5.  Mocowanie płyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą
wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkrętów po winien być nie
większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm . Łebki
wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale nie
powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż mają one
naśladować zwykły tynk .

5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie
wypełnić gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać
rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej.
Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym.

6. KONTROLA JAKOŚCI .
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt. 6.

6.1.  Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgodne z
kątami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku
powinny być prostoliniowe .

6.2. Badania .
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania:

6.2.1. Sprawdzenie  zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez
porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza
zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie  materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli
odpowiednich zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w
przypadku materiałów nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości
ukształtowania ich powierzchni  w trakcie odbioru międzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie
tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków
przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej
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długości 2m w dowolnych  miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między łatą a
powierzchnią płyt z dokładnością  do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 7.

7.1 . Sposób obmiaru robót .
Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla

poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji . Powierzchnię obudów kanałów
wentylacyjnych obmierza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle
surowych ścian i stropów .
  Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową
oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy
Wykonawcą i Inspektorem  nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT .

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Sposób odbioru robót
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W

przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy )obudów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-92/M-83102  Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym.
 BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe.

B-09   ROBOTY   MALARSKIE .

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot  ST.
     Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru  robót  malarskich.

1.2. Zakres  stosowania  ST.
     Specyfikacja  Techniczna  (ST) jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.
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1.3. Zakres  robót  objętych  ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad   robót  malarskich tj. :

- malowaniu elementów metalowych balustrad, krat, farbą miniową podkładową i farbą
nawierzchniową
- malowanie ścian wewnętrznych powyżej płytek
- malowaniu płyt gipsowych farbą emulsyjną
- malowanie elewacji
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
- zabezpieczeniu podłóg folią

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8  Roboty malarskie
45442110-1  Malowanie budynków

1.4.   Określenia  podstawowe.
             - podłoże-  powierzchnia  np. tynku,  na  której ma  być  wykonany  podkład
                                powłoka  malarska  lub  tapeta.
             - powłoka  malarska-stwardniała warstwa  farby  ułożonej  i  rozprowadzonej na
                                 podkładzie  lub bezpośrednio  na   podłożu , decydująca  o wyglądzie
                                 powierzchni  pomalowanej.
             - farby  emulsyjne   wodorozcieńczalne - farby  przygotowane na  spoiwie
                                 dyspersyjnym.

1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

     Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych  materiałów i  wykonanych
robót oraz  za   ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową , ST  oraz  zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.

     Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.    Farby.

2.1.1 Farba emulsyjna – strop z płyt gipsowo-kartonowych i ściany wewnętrzne farbą
emulsyjną 2 x o zwiększonej odporności na wilgoć np. MALEINAK  PLUS –  ściany
powyżej glazury i sufity w pomieszczeniach mokrych

2.1.2 Farba olejna – wyroby metalowe

2.1.3 Farba elewacyjna– silikonowa , kolory wg palety ral na rysunkach

2.1.4 Elementy ceglane przyziemia - środkiem przeciwwilgociowym bezbarwnym-
matowym np.Hydrostop lub porównywalny

3.  SPRZĘT.
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     Sprzęt używany  do  wykonywania  robót  malarskich  i  tapeciarskich  musi  być
zaakceptowany  przez  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano
w ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt . 3.

4.   TRANSPORT.

     Załadunek , transport , rozładunek  i  składowanie materiałów  do  robót  tapeciarskich i
malarskich  powinny  odbywać  się  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  dobrego
stanu  technicznego . Ogólne wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „ Wymagania
ogólne ” pkt. 4

5.  WYKONANIE ROBÓT.

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

5.1. Wymagania ogólne.

5.1.1. Temperatura.  Roboty  malarskie  wykonywać w temperaturze  nie  niższej  niż  +5° C
w  ciągu  doby  nie  może  nastąpić  spadek  poniżej  0° C. ).  Farby  emulsyjne
przechowywać   w  temperaturze  jw.

5.1.2. Podłoża .  Na istniejące i wykonane tynki z wyłączeniem miejsc pod okładziny nałożyć
warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Na narożnikach wypukłych zamontować
profile aluminiowe.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powłoka - powinna  równomiernie , bez  prześwitów , pokrywać  podłoże  lub  podkład
nie  wykazując , odprysków , spękań , łuszczenia  się , oraz  smug plam i śladów  pędzla.
Barwa  powłoki  powinna  być  zgodna  z PT i uzgodniona  z  Inspektorem nadzoru.

5.2.2 Malowanie elementów metalowych.
Elementy konstrukcji dachu , balustrad i ogrodzenia starego , oczyścić szczotkami stalowymi
do drugiego stopnia czystości. Belki wzmocnienia ścian przybudówki do drugiego stopnia. Po
dwukrotnym zagruntowaniu farbami miniowymi pomalować dwukrotnie farbami olejnymi w
kolorach: elementy konstrukcji dachu kolor wg opisu PT i rysunków (ciemny brąz), elementy
belek wzmocnienia nadproży-tylko minia (kolor dowolny).

6.  KONTROLA  JAKOŚCI.

     Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST „Wymagania
ogólne ”  pkt. 6.

6.1. Zgodność  z  dokumentacją.
     Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną ,
uwzględniającą  wymagania  norm.

6.2. Powłoka.



51

     Trwała  odporna  na  ścieranie  i  niezmywalna  przy  stosowaniu  środków  zarówno
myjących  jak i dezynfekujących  , dająca  dużą  skalę  barw i efektywną  matową  fakturę
pomalowanej  powierzchni.

6.3. Badania.
     Podstawą  do  odbioru  technicznego  powłok  malarskich  i  tapet  stanowią  następujące
badania:

6.3.1. Sprawdzenie  podłoży  . Obejmuje  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją oraz
sprawdzenie  jakości  powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podkładów. Obejmuje  sprawdzenie  wyglądu  powierzchni, sprawdzenie
wsiąkliwości , sprawdzenie  wyschnięcia .
6.3.3. Sprawdzenie  powłok  obejmuje:
             a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego

             b) sprawdzenie  przyczepności

             c) sprawdzenie  odporności  na  wycieranie

             d) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  wodą

             e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  wodą  z  mydłem

             f)  sprawdzenie  wsiąkliwości

             g) sprawdzenie   odporności  na  reemulgację

             h) spraw. odporności na działanie kwasu solnego i ługu sodowego.

7. OBMIAR  ROBÓT.
     Jednostką  obmiarową  jest  1m2 ( metr  kwadratowy ).
Powierzchnię  malowaną  należy  obliczać  w  metrach  kwadratowych  w  świetle  ścian
surowych.  Wysokość  ścian  mierzy  się  od  wierzchu  podłogi  do  spodu   sufitu.  Jeżeli
ościeża  i  nadproża  są  również  malowane  ,  z  powierzchni  ich  nie  potrąca  się  otworów
do 3 m2.  Otwory  ponad 3 m2 potrąca  się  doliczając  powierzchnię malowanych  ościeży.
Nie  potrąca  się  jednak  otworów  i  miejsc  nie  malowanych o powierzchni  do 1 m2.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
     Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne  ”
pkt. 8.
     Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  podczas  odbioru  robót . W przypadku
stwierdzenia  odchyleń , Inspektor nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych . Roboty
poprawkowe dokonuje  Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  z
Inspektorem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  „  Wymagania  ogólne  ”  pkt. 9.
     Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  obmiaru , zostanie opłacona
w/g  cen  jednostkowych  za 1m2 ( metr  kwadratowy )  wymalowanej  powierzchni.
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót  budowlano  montażowych  tom I.
Budownictwo  ogólne  część 4.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN-13914:2009 projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków zewnętrznych i
wewnętrznych

B-10   ROBOTY TYNKARSKIE I ELEWACYJNE

1.  WSTĘP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót tynkowania  ścian.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich,
wymiany parapetów zewnętrznych.

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.4 Określenia podstawowe.

- Zaprawa – do tynków
– tynki  zwykłe - stanowią  warstwę  ochronną   lub  wyrównawczą, do których
                                wykonania  zostały  użyte  zaprawy.
- podłoże-  powierzchnia  np. tynku,  na  której ma  być  wykonany  podkład  i
                                powłoka  malarska .
- powłoka  malarska -stwardniała warstwa  farby  ułożonej  i  rozprowadzonej na

podkładzie  lub bezpośrednio  na   podłożu , decydująca  o wyglądzie  powierzchni
pomalowanej.

- farba akrylowe  - do malowania elewacji.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną  oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt.2.
Zaprawy  użyte  do  wykonania  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom   w/g
dokumentacji projektowej oraz  PN-90/B-14501.

2.1  Farba akrylowa – hydrofobowa farba , paroprzepuszczalna, o bardzo dobrej
przyczepności, odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia. Stosować kolor wg palety
ral.

3.  SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
  Sprzęt używany do robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT.

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.

5.1. Wymagania   ogólne.

5.1.1. Zgodność   z  dokumentacją.
     Tynki   powinny  być  wykonane jako cem-wap kat III nakrapiane, zgodnie z
dokumentacją projektową. Wyprawę tynkarską wykonać z gotowych mieszanek. Dopuszcza
się  tylko  takie  odstępstwa  od  projektu  technicznego , które  nie  naruszają postanowień
norm  , a są  uzasadnione   technicznie; uzgodnione z  Inspektorem,  oraz  są
udokumentowane  zapisem dokonanym  w  dzienniku  budowy.

5.1.2 Przy wykonywaniu prac tynkarskich należy bezwzględnie przestrzegać reżimu
technologicznego a w szczególności :
- wszelkie materiały muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktów
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5 st.C. a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie
powinna być niższa niż +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki wiązania
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr),
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć
- rusztowania ustawić z odpowiednio dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawienie rusztowania wymaga odbioru technicznego.

5.2   Przygotowanie  podłoży.
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       Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność.
       Przygotowanie podłoża:
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą
pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów )
- luźne tynki skuć i uzupełnić,
- ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą
- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym
roztworem
- brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów ) z
ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą
wodą i pozostawić do wyschnięcia

5.3 Gruntowanie podłoża
      W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

6.    KONTROLA  JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST

„Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.6.

6.1. Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku.

6.1.1 Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny
pionowe lub  poziome. Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być
prostolinijne lub łukowe.
Dopuszczalne  odchylenia  nie  mogą  dla  poszczególnych  kategorii  tynków przekraczać:

kat. III- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż   3mm  na  całej
długości łaty  2m,

6.2.Badania.

Podstawę  do  odbioru robót  tynkarskich  stanowią  następujące  badania:

6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  należy przeprowadzić przez
porównanie wykonanych  tynków z  dokumentacją opisową  i  rysunkową  za  pomocą
oględzin  zewnętrznych i  pomiarów.

6.2.2.Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  na  podstawie  kontroli
przedłożonych   dokumentów.

6.2.3.Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny   zewnętrzne  w trakcie
odbioru  częściowego.

6.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą
opukiwania. Po odgłosie  należy  stwierdzić  czy  tynk  przylega czy  odstaje.



55

6.2.5.Badania  grubości  tynku  należy  przeprowadzić  poprzez  wycięcie  otworów
kontrolnych o średnicy   około  30mm i  pomiar  z  dokładnością  do  1mm. O możliwości
pominięcia tego badania zdecyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.2.6 Badanie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych dla  określenia kategorii  tynku  oraz
sprawdzenie występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za
pomocą  oględzin zewnętrznych  i  pomiaru .

6.2.7. Badanie  prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  tynków:

sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  należy  przeprowadzić  za   pomocą 2m łaty
           z dokładnością   do  1mm,

sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania  powierzchni należy
           przeprowadzić za  pomocą  łaty  kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową
           poziomicą  w  dowolnym miejscu. Odchylenie nie  powinno  być  większe  niż
           podano  w  pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kąta  między  przecinającymi  się  płaszczyznami należy przeprowadzić
             kątownicą. Prześwit   w  odległości  1m  od  wierzchołka   mierzonego  kąta  nie
             powinien przekraczać :
                      - kat. III- 3mm

sprawdzenie  wykończenia  tynków  na stykach , narożach i  obrzeżach  należy
             przeprowadzić wzrokowo  równocześnie  z  badaniem  wyglądu   powierzchni
             otynkowanych.

7.    OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1   Sposób obmiaru robót.

7.1.1 Tynki i malowanie ścian oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu
do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku .

8.    ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.

8.1   Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w ST „Wymagania ogólne”

pkt..9.
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      Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g
cen jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE .

10.1  Normy i dokumenty związane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity –
aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

PN-EN-13914:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków zewnętrznych i
wewnętrznych
PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów: Zaprawa tynkarska
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
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B-11   ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot  ST.
     Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót ciesielskich, nowej konstrukcji dachu.

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

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
- wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie łat i kontrłat, deskowania podłogi technicznej strychu

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45422000-1  Roboty ciesielskie

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1  Tarcica  - drewno iglaste lub liściaste tarte

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY.

2.1. Tarcica – do remontu konstrukcji więźby dachowej użyć tarcicy nasyconej.
- klasa drewna min. C27,
- drewno sezonowane, suszone termicznie do wilgotności 16-18% w

temperaturze suszenia 65-105OC,
- elementy konstrukcji zaimpregnowane trójfunkcyjnym środkiem

zabezpieczającym przed działaniem grzybów, owadów i ognia.

3. SPRZĘT.
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora

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

4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót

ciesielskich  powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny .
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4
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5. WYKONANIE TOBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

pkt  5.

5.1 Wykonanie nowej więźby dachowej.
Nowa konstrukcja dachu części parterowej.

5.2. Deskowanie.
Ułożenie podłogi technicznej na części strychu.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI.

     Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST „Wymagania
ogólne ”  pkt. 6.

6.1. Zgodność  z  dokumentacją.
     Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną ,
uwzględniającą  wymagania  norm.

6.2. Badania.
     Podstawą  do  odbioru  technicznego stanowią  następujące   badania:

6.2.1. Sprawdzenie  konstrukcji drewnianej, łączników i oparcia   . Obejmuje  sprawdzenie
zgodności  z  dokumentacją.

7. OBMIAR ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 7. ”

7.1 . Sposób obmiaru robót .
Dla drewna konstrukcyjnego jednostką obmiarową jest 1 m3. Obmiar robót polega na
określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych
materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe,
których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy  Wykonawcą i
Inżyniera.

8.ODBIÓR ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Sposób odbioru robót
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W

przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) i m3 drewna konstrukcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót  budowlano  montażowych  tom I.
Budownictwo  ogólne  część 4.

B-12  ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot  ST.
     Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru  obróbek dekarskich dachu, kominów, daszków nad wejściami.
Wykonanie pokrycia dachu z blachodachowki.

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

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

dekarskich związanych z :
- pokryciem dachu wyższego papą
- wykonaniem obróbek blacharskich
- montażem rynien
- montażem rur spustowych
- montaż blachodachowki dachu części parterowej

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
roboty  specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1  Papa – z atestem na NRO w kolorze dachu
1.4.1 Blachodachówka
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY.

2.1. dach –  blachodachówka w kolorze wg rysunków i opisu PT

3. SPRZĘT.
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Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót
konserwatorskich  powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny .
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4

5. WYKONANIE TOBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt  5.

5.1 Pokrycie.
Na deskowaniu ułożyć arkusze papy na łączniki mechaniczne do desek i bezpośrednio do nich
przykleić papę wierzchniego krycia zgodna wymiarami i kolorem z papą istniejacą.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI.

Ogólne  wymagania  dot.kontroli  jakości  robót  podano  w ST „Wymagania ogólne ”  pkt. 6.

6.1. Zgodność  z  dokumentacją.
     Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową
uwzględniającą  wymagania  norm.

7. OBMIAR ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 7. ”

7.1 . Sposób obmiaru robót .
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową
oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy
Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarową dla pokryć dachowych i obróbek
jest  m2.

8.ODBIÓR ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Sposób odbioru robót
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W

przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor  ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt..9.

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót  budowlano  montażowych  tom I.
Budownictwo  ogólne  część 4.
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B-13  ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania

odbioru robót związanych z wymianą krat.

1.2 Zakres stosowania  ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych  ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z

przygotowaniem materiałów ,montażem i kontrolą jakości elementów kowalsko-ślusarskich:

- balustrady schodów – czyszczone i malowane
- nowe balustrady pochylni
- ogrodzenie z działki pozostające bez zmian –czyszczone i malowane

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

2.  MATERIAŁY.
Elementy stalowe ze stali węglowych.

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

4. TRANSPORT.
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania naprawy kraty

drzwi wejściowych powinny odbywać się tak ,aby zapewnić ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z  żużlu , gratu , nacieków i rozprysków
materiału. Ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglanie.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie
prace spawalnicze można powierzać jedynie  wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa
niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości  wyższa niż  +5°C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych.
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Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie ,mechanicznie lub palnikiem
tlenowym , usuwając zgorzelinę i nierówności.
Do wykonania połączeń spawanych można  użyć elektrod EA 1.46. Materiały te powinny
mieć zaświadczenie  o jakości.
Elementy metalowe  składować zabezpieczając przed bezpośrednim kontaktem  z gruntem

lub wodą i dlatego należy  układać na podkładach drewnianych.
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie .
kraty okienne- istniejące zdemontowane, naprawione, oczyszczone , zabezpieczone
antykorozyjnie, pomalowane na kolor ciemnobrązowy.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI .
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót ,

niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące  odbiorów podano w ST  „Wymagania ogólne”pkt 6.
7. OBMIAR.

Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 kg wyrobu i 1 m2 dla montażu..

8. ODBIÓR  KOŃCOWY.
Odbiór końcowy konstrukcji stalowej dokonywany jest po zakończeniu wszystkich prac.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
PN-EN ISO 12944-5:2009 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych

B-14 ROBOTY   IZOLACYJNE

1.   WSTĘP.

1.1 Przedmiot  ST.
      Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące
wykonania i  odbioru  izolacji:  uszczelnienie dylatacji pochylni, izolacje posadzki, izolacje
płyty konstrukcyjnej, izolacje fundamentów, izolacje ścian.

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

1.3 Zakres  robót  objętych  ST.
      Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia robót
izolacyjnych :
- izolacji styropianem posadzki
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- izolacji wełną mineralną stropodachu
- izolacji ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym
- wykonania izolacji cieplnej pionowej murów
- impregnacja drewnianych elementów dachu
- izolacja wilgociowa posadzki
- oczyszczenia ścian i spoin murów szczotkami stalowymi
- wykonania przepony poziomej murów
- odsolenia ścian
- wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej murów
- odgrzybienie i osuszenie ścian i sufitu 1 piętra

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6  Roboty izolacyjne

1.4. Określenia  podstawowe.

 warstwa  izolacyjna - ułożona  szczelnie , żeby nie powstawały mostki  cieplne lub
       dźwiękowe,

materiały  do izolacji termicznej - dzieli się na pochodzenia  mineralnego
       ( wełna mineralna, filce i płyty mineralne, maty z wełny mineralnej, welon z włókien
       szklanych) i wyroby  takie jak styropian, płyty pilśniowe, maty  z trzciny

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
     Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót
oraz  za  ich  zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami  Inspektora nadzoru.

2.MATERIAŁY.
Ogólne  wymagania dotyczące  materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Styropian – płyty EPS200-FS30 5cm pod posadzkę, na płycie konstrukcyjnej, EPS dla
ścian powyżej cokołu i XPS dla ścian fundamentowych.

2.2  Impregnat – trójfunkcyjny środek do impergacji więźby dachowej

3. SPRZĘT.

Sprzęt  używany  do  wykonania  robót  musi  być zaakceptowany  przez Inspektora
nadzoru.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3.

4.TRANSPORT.
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien

odbywać się  w  sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego.
Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.4

5.WYKONANIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  w ST  pkt. 0.0.5.
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5.1 Podkłady.

5.1.1. Podkłady  pod  izolację powinny być sztywne i nie odkształcone.

5.1.2. Powierzchnie  podkładów  powinny  być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone.
Wypukłości  i  wgłębienia  na  powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż 2mm.
Podkład powinien  być  w  stanie powietrzno-suchym.

5.1.3. Styki  różnych  płaszczyzn  powinny  być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien
być  nie mniejszy  niż 3,0cm.

5.1.4.Spadki podkładu  w kierunku kratki  ściekowej  lub kanału  powinny  być zgodne z
wymaganiami dokumentacji  technicznej, lecz  nie mniejsze niż 1%.

5.2.Warunki  przystąpienia do robót.

5.2.1. Temperatura otoczenia  w czasie wykonywania  izolacji  powinna  być nie niższa niż 5°
C. W  przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza  się  gruntowanie podkładów
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 ° C, jednak nie niżej
niż 0 °C.

5.3  Wykonanie robót

5.3.1 Izolacja wilgociowa połaci dachowej
Blachodachówka - częśc parterowa
Izolację połaci dachowej wykonać z papy NRO (nie rozprzestrzeniającej ognia), część
piętrowa

5.3.2 Izolacja wilgociowa przyziemia

· Wykonać nawierty ścian średnicy 22 mm, na wysokości około 15 cm i 35 cm
mijankowo w dwóch rzędach nad posadzką piwnic. Otwory nawiercać pod kątem 30
stopni tylko od wewnątrz budynku na głębokość 30 cm przy grubości ścian 42 cm.

· Po określeniu stanu wilgotności wierconego urobku ( urobek sypki ) ptrzystąpić do
wypełniania otworów iniektem do wykonywania przepony hydrofobowej. Po
zakończeniu prac izolacyjnych od zewnątrz murów zamknąć otwory zaprawą.

· Suszenie ścian piwnic prowadzić minimum 3 tygodnie.

Izolacja pionowa.

· Temperatura otoczenia  w czasie wykonywania  izolacji  powinna  być nie niższa niż
5°  C. W  przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza  się  gruntowanie
podkładów roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 °
C, jednak nie niżej  niż 0 °C.

· Odkopanie budynku wykonywać odcinkami max. 3,00 m do wierzchu fundamentu,
aby izolację wywinąć na odsadzkę fundamentu. Po oczyszczeniu ścian oczyścić fugi
na głębokość 5 cm. . Wykonać warstwę przeciwwilgociową z gotowej zaprawy
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wodochronnej i paroprzepuszczalnej na bazie cementu (wg rozwiązań systemowych),
następnie zabezpieczyć od strony gruntu membraną izolacyjną obustronnie
wytłaczaną. Tłoczenia tworzą szczelinę powietrzną pomiędzy membraną a ścianą
mocowane mechanicznie do ściany (stosować podkładki gumowe). Zachować ciągłość
izolacji poprzez odpowiednie zakłady. Górną krawędź izolacji pozostawić otwartą dla
zapewnienia odparowania wilgoci ze ściany. W tym celu, wykonać w styropianie na
styku części cokołowej z ociepleniem górnej części elewacji szczeliny wentylacyjne.
Zabezpieczenie membrany wykonać styropianem ekstrudowanym XPS grub. 8 cm do
około 90 cm nad poziom terenu. W miejscu styku styropianu cokołu i ściany powyżej
zamontować listwę systemową okapową.

5.3.3 Izolacja fundamentu.
-  Papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa, modyfikowana SBS, gr. min. 4,5 mm,
ułożona na podlewce i na ławie. Boczne krawędzie ławy fundamentowej zabezpieczyć
wilgociowo np DISPROBIT GRUNT i DISPROBIT Dyspersyjna masa asfaltowo –
kauczukowa lub inny równoważny środek do zabezpieczeń bocznych krawędzi ław
fundamentowych (nieszkodliwy dla ludzi).

5.3.4 Izolacja termiczna.
posadzki styropianem EPS200-FS30 5cm..
Ścian płyty EPS dla ścian powyżej cokołu i XPS dla ścian poniżej cokołu ,
wełna mineralna grub. 20 cm w przestrzeni stropodachu wg rysunkow, płyty PSK
(dachowe-tarasowe) grub. 20 cm na dach piętra, zabezpieczone papą z atestem NRO.

6.KONTROLA  JAKOŚCI.
         Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST „Wymagania
ogólne”  pkt. 6.

6.1. Każda warstwa izolacji  powinna stanowić jednolitą , ciągłą  powłokę przylegającą do
powierzchni  podkładu  lub  do  uprzednio ułożonej  warstwy  izolacji.
Występowanie  złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd  itp. jest
niedopuszczalne. Mieszanie  materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

6.2.Chodzenie, jeżdżenie  oraz składowanie  materiałów i narzędzi  bezpośrednio na ułożonej
warstwie  izolacji  jest  niedopuszczalne.

6.3.Załamania  warstwy  izolacji  powinny  być  zabezpieczone dodatkowymi  pasami  z
materiału  rulonowego.

6.5.Badania.

6.5.1.Podstawą  do odbioru  robót izolacyjnych  są  badania obejmujące:

         a) sprawdzenie zgodności  z  dokumentacją  techniczną ,
b) sprawdzenie  materiałów,
c) sprawdzenie powierzchni  podkładu,
d) sprawdzenie warunków przystąpienia  do  robót,
e) sprawdzenie prawidłowości  wykonania  robót.

6.5.2. Badania  należy przeprowadzić w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu.
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Częściowy odbiór  robót  lub materiałów  powinien być  potwierdzony protokółem lub
zapisem  w  dzienniku  budowy.

7. OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką  obmiarową  jest 1m2(metr  kwadratowy) powierzchni  izolowanej. Wymiary
powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni
potrąca  się  powierzchnie otworów, słupów , pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na
powierzchniach krzywych  oblicza się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu.

8.ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” pkt. 8.

8.1. Sposób odbioru.

Badania w/g pkt.6. należy  przeprowadzić w czasie wykonywania  robót i odbioru
końcowego. W  przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru  ustala zakres
robót poprawkowych. Roboty  poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt  i  w
terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI .

Ogólne  wymagania dotyczące  płatności  podano  w  ST „  Wymagania ogólne” w pkt.9.
Ilość  zakończonych i odebranych  robót określonych w/g obmiaru, zostanie  opłacona w/g
cen  jednostkowych  za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji.

10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE .

10.1.  Normy .

PN-EN 1108:2001 Wyroby wodochronne .
PN-EN 12039:2001 Wyroby wodochronne .
PN-EN 12310:2002 Wyroby wodochronne
PN-EN 12311:2001 Wyroby wodochronne
PN-EN 12316:2001/2002 Wyroby wodochronne
PN-EN 12317:2001/2002 Wyroby wodochronne
PN-EN 27389:1998 Wyroby do uszczelniania
PN-EN 27390:1998 Wyroby do uszczelniania
PN-EN 27339:1998 Wyroby do uszczelniania
PN-EN 27339:1998 Wyroby do uszczelniania



67

B-15 PODSYPKA PIASKOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających – podsypki piaskowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstwy odsączającej stanowiącej część podbudowy dróg i
chodników .

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania ,  fundamentowania oraz wykonania
                      nawierzchni autostrad , dróg
45233320-8  Fundamentowanie dróg

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

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

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piasek
- pospółka

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających  powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D
d £

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
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U
d
d

= ³60

10
5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania,
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

     - płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych

4. TRANSPORT

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

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

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

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST  „ Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane ręcznie w warstwie o jednakowej grubości, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną.

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

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

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +1 cm, -1
cm.

6.2.2. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać
20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.6. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od 1.
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Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17.
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

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

10. Przepisy związane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i pod łoża przez obciążenie płytą
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Dokumentacja projektowa.
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B-16 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni i opaski z kształtek
betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z
wykonaniem ciągów pieszych , ciągów jezdnych, miejsc postojowych i opaski z płyt betonowych.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1 Płyta betonowa chodnikowa – 50x50x6 cm
1.4.2 kostka betonowa barwiona gr.8cm i krawężniki betonowe barwione 15x25x100cm w
kolorze czerwonym
1.4.3 Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami /płytami/ wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST  „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania ,  fundamentowania oraz wykonania
                      nawierzchni autostrad , dróg
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały
Do wykonania chodnika z kostek  betonowych  należy stosować następujące materiały:
- kostka betonowa barwiona gr.8cm w kolorach wg planu zagospodarowania i krawężniki
betonowe barwione 15x25x100cm w kolorze czerwonym
- podsypka piaskowa,

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni.
Nawierzchnię opaski należy wykonywać ręcznie.

4. TRANSPORT
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 4.
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Brukową kostkę betonową można transportować dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa, w sposób
zabezpieczony przed j ej przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywać się w sposób
przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 6.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania płyt betonowych :
sprawdzenie kształtu i wymiarów.

6.32 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami chodników
Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia
płytek betonowych należy je wymienić na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej opaski .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy związane
1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą.
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano- wykonawczy .

S-01    INSTALACJE  SANITARNE

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z dostosowaniem nowych instalacji sanitarnych do
przebudowywanych obiektów.

1.2 Zakres stosowania  ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych  ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych instalacji

sanitarnych i obejmują :
· Instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania z przyłączem ciepłowniczym, wentylację,

instalację wod-kan z przyłączami kanalizacji sanitarnej i wody zimnej.
· Sprawdzenie szczelności i drożności, oraz regulacja.

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2.  MATERIAŁY.
   Nowe instalacje sanitarne wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod
względem przebiegu trasy, materiałów i zastosowanych rozwiązań.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ”Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. TRANSPORT.
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania instalacji

powinny odbywać się tak ,aby zapewnić ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

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

6.  KONTROLA  JAKOŚCI .
  Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót ,
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
odbiorów podano w ST  „Wymagania ogólne”pkt.6. Polegają one na przeprowadzeniu w
ramach robót budowlano-montażowych niezbędnych prób szczelności i drożności instalacji,
od wstępnych oględzin , aż do sporządzenia protokołu sprawdzenia i oceny poprawności
wykonania prac.

7. OBMIAR.
   Jednostką obmiarową instalacji jest 1 mb wyrobu..

8. ODBIÓR  KOŃCOWY.
   Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszystkich prac.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.

10.1 Normy.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe Wymagania i badania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i

   badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

E-01  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
CPV 45.31.10.00-0

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych w nadbudowanych i przebudowanych pomieszczeniach w związku ze

zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową w Kątach

Rybackich dz.nr 324/4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach          i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
KOD ROBÓT CPV
KATEGORIA ROBÓT – 453100003 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej szczegółowo opisanej w projekcie budowlano-

wykonawczym i w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd,

wyłączników, opraw itp.
1.4.2. Rury instalacyjne – rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu

lub podłożu.
1.4.3. Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody.
1.4.4. Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa.

2.0.MATERIAŁY
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 2.

2.1. Rozdzielnie
Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej.

2.2. Oprawy oświetleniowe
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji
projektowej.

2.3. Przewody
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY i YDYp o różnym przekroju
żył (wg przedmiaru)

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

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

5.0 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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5.1. Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur
instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur
odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji
projektowej            i zamontować zgodnie z jej zaleceniami

5.4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o
przekroju żył 3 x 2,5; 3 x 1,5; 4 x 1,5; 5 x 1,5; 5 x 2,5 mm2. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód
neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w
płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób
trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.
5.5. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

· gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały
· oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową.

6.00. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i
pomiary:

· pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja  izolacji               z  przewodem  neutralnym  lub  uziemiającym  dla
instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ.

· pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie
może być mniejszy od 1,0 MΩ.

Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
6.2. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:

· punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem
· w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych

zacisków

7.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegać:

· osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe
· ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów
· instalacja przed załączeniem pod napięciem

8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu.
8.3. Odbiór końcowy

· Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć:
· aktualną dokumentacje powykonawczą
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· protokoły prób montażowych
· oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do

eksploatacji
8.4. Komisja odbioru końcowego:
· bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
· bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek
· bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne

wnioski            i uwagi
· bada i akceptuje protokoły prób montażowych
· dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
· ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
· spisuje protokół odbiorczy

9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena wykonania robót obejmuje:

· demontaż opraw i osprzętu
· wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu
· dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
· przygotowanie podłoża pod tablice, przewody i osprzęt
· montaż tablic
· montaż wyłączników
· montaż gniazd wtyczkowych 230 V
· montaż puszek instalacyjnych
· układanie przewodów
· montaż opraw
· badanie obwodów
· badanie skuteczności ochrony
· wykonanie bruzd pod przewody
· zatynkowanie bruzd z przewodami
· sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

9.2. Wykonanie robót instalacji elektrycznych w budynku obejmuje:
 wykucie bruzd pod przewody
 ułożenie przewodu YDY4x10 w RVSo28
      ułożenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach
 jw. lecz YDYp 4 x1,5 w br
 jw. lecz YDYp 3 x 2,5 w br
 jw. lecz YDYp 3 x 4 w RVSo28
 jw. lecz YDYp 5 x 2,5  w br

jw. lecz YDYp 3 x 4  w br
      montaż puszek 1-wylotowych bak.
  montaż puszek 3-wylotowych bak.
 jw. lecz 4-wylotowych bak
 jw. lecz 3-wylotowych hermetycznych
 jw. lecz 4-wylotowych hermetycznych
 montaż wyłączników 1-b pt i hermetycznych
  montaż wyłączników krzyżowych pt i hermetycznych
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 montaż opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 montaż przycisków wentylacji i „dzwonka”
 montaż dzwonka 230V
 montaż czujek
 podłączenie wentylatorów
 wykonanie instalacji odgromowej
      montaż tablicy TM
      montaż tablicy T
 montaż gniazd wtyczkowych
 zatynkowanie bruzd z przewodami
      demontaż  opraw, wyłączników, puszek, gniazd
     Szczegóły (ilości) ujęto w przedmiarze robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na

stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na

stałe. Przewody Płaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i

badania
PN-90/E-08212 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.

Wymagania               i badania.
      EN-12464-1:2002(E) –Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

T-01    INSTALACJE  TELETECHNICZNE

 CPV  45231600-1  45314300-4

1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej w związku z nadbudową i przebudową oraz zmianą sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową w Kątach Rybackich.

Zakres stosowania ST
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ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zakres robót objętych ST
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do budowy kanalizacji teletechnicznej,
przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji wewnętrznej.
Zakres robót obejmuje:
wykonanie odcinka kanalizacji pierwotnej,
budowę przyłącza telekomunikacyjnego,
budowę instalacji wewnętrznej.

Określenia podstawowe
Złącze kablowe - element linii kablowej łączący dwa odcinki kabla.
Kanalizacja teletechniczna pierwotna - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji
wtórnej.
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez
uwzględnienia falowania i zapasów kabla
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest
większa od długości trasy, na której układa się kabel.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową (DP), ST i poleceniami kierującego inwestycją. Wykonawca
przed przystąpieniem do robót, powinien przedstawić do aprobaty kierującego inwestycją
program zapewnienia jakości (PZJ). Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.

2. Materiały
Ogólne wymagania
Materiały do budowy dostarcza Wykonawca. Wyroby budowlane przeznaczone do
zastosowania na budowie powinny być fabrycznie nowe i posiadać wymagane
świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne
lub aprobaty techniczne.
Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych
materiałów nie mogą one być zastosowane. Stosowanie materiałów zastępczych wymaga
uzyskania zgody projektanta i inspektora nadzoru. Materiały zaakceptowane przez
inspektora nadzoru nie mogą być zamienione bez jego zgody.

Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne
roboty instalacyjno - montażowe.
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Sposób składowania materiałów jak i konserwacja tych materiałów powinny być
dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, przewietrzanych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji
pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach.

Materiały gotowe
Rury RHDPE 110/6,3
Stosowane do budowy kanalizacji pierwotnej powinny być zgodne z odpowiednimi
normami.

Kable miedziane
Kable stosowane do przebudowy części miedzianej (zgodnie z opracowaną DP) typu:
XzTKMXpw 5x4x0,5,
Kable powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

Kable koncentryczne
Kable stosowane do przebudowy części należącej do tvk Multimedia S.A. (zgodnie z
opracowaną DP) typu:
- QR860,
- 440MC2.
Kable powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

Studnie kablowe
Studnie kablowe SK-1 (1 szt. zgodnie z opracowaną DP). Studnie powinny być zgodne z
odpowiednimi normami.

Kanały i listwy kablowe
Kanały i listwy kablowe bezhalogenowe stosować z systemowymi elementami budowy
tras kablowych w rodzaju: pokryw, przegród, zaślepek końcowych, rozgałęzień, kątów,
uchwytów osprzętu pochodzącymi z oferty tego samego producenta. Kanały i listwy
kablowe powinny spełniać normę PN-EN 50085 Systemy listew instalacyjnych
otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych.

Materiały okablowania strukturalnego
Wszystkie materiały kanału okablowania strukturalnego obejmującego obszar od portów
urządzenia aktywnego do portów urządzenia końcowego muszą pochodzić z jednolitej
oferty producenta systemu okablowania w takim zakresie aby zostały spełnione warunki
niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego.
Wszystkie elementy systemu musza spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja
2, PN-EN 50173 dla wymagań projektowanej kategorii oraz klasy łącza.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i terminowość wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierującego inwestycją. Liczba i wydajność
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP,
ST i wskazaniach kierującego inwestycją w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sprzęt do wykonywanych prac
Wykonawca przystępujący do wykonania zlecenia oświadcza, że dysponuje maszynami i
sprzętem niezbędnymi do jego właściwego wykonania i gwarantującymi właściwą jakość
i terminowość robót.

4. Transport

Wymagania ogólne
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i terminowość wykonywanych robót. Liczba środków
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
DP, ST i wskazaniach kierującego inwestycją w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport materiałów i elementów
Wykonawca przystępujący do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oświadcza,
że dysponuje środkami transportu niezbędnymi do właściwego wykonania zlecenia.
Transportowane materiały i elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów dla
poszczególnych elementów.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót
Budowana będzie sieć telekomunikacyjna, która musi spełniać wymagania odpowiednich
norm.
Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez
właścicieli infrastruktury, które w sposób ogólny określają sposób budowy.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji kierującego inwestycją
harmonogram robót, zawierający uzgodnione z właścicielami infrastruktury terminy
budowy.
Całość infrastruktury należy wykonać zachowując kolejność robót zgodną z projektem.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa normami i
przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek wykonania prac w taki sposób, aby towarzyszące elementy
nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.
Wykopy powstałe po montażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym
gruntem i wyrównane do nowego poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być
równy 0,98.

Roboty ziemne
Głębokość wykopów
Głębokości wykopów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

Szerokość wykopów
Szerokości wykopów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania odpowiednich norm.
Ściany wykopów powinny być pochyłe.
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Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Kanalizacja teletechniczna
Lokalizacja kanalizacji
Kanalizacja kablowa powinna być ułożona zgodnie z DP, po uprzednim wytyczeniu jej
trasy przez służby geodezyjne.

Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny być usytuowane zgodnie z DP, po uprzednim wytyczeniu ich
lokalizacji przez służby geodezyjne.

Długości przelotów między studniami
Długości przelotów powinny być zgodne z opracowaną DP.

Głębokość ułożenia kanalizacji
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło nie mniej niż
0,7 m.
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby
odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji po
uprzednim uzgodnieniu z właścicielami infrastruktury, projektantem i kierującym
inwestycją.

Skrzyżowania i zbliżenia
Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami
Przejście kabla ziemnego pod drogami i wjazdami powinny być zabezpieczone rurami
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Skrzyżowania kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyżowania kabli z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny być wykonane
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zbliżenia kabli ziemnych z podbudową linii elektroenergetycznych
Zbliżenia linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być zgodne z
odpowiednimi normami.

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów
powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

Montaż złączy na kablach miedzianych
Złącza na kablach powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a także być
wykonywane zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów
odpowiednich elementów łączących.

Znakowanie kabli
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Wymagania ogólne
Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać w każdej studni kablowej, na każdym
kablu, a także na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach
kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów zgodnie z ustaleniami z
właścicielami infrastruktury.

Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za
pomocą opasek oznaczeniowych wg odpowiednich norm z wyraźnie odciśniętymi
numerami.
Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych
obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg odpowiednich norm.

Szczególne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych
Trasowanie instalacji teletechnicznych
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji
oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Główne ciągi instalacji układać zgodnie z DP w kanałach elektroinstalacyjnych.

Układanie przewodów i kabli
Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, w kanałach kablowych oraz przy
wejściach i wyjściach z puszek oraz skrzynek należy oznakować, używając oznaczników
adresowych.

Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża
(ścian, sufitów podwieszanych, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie
pracować oraz sam rodzaj instalacji.

Przejścia kabli przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia kabli instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy
wykonywać w przepustach rurowych w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie
elementów budowlanych przez które przechodzą. Przejścia między pomieszczeniami o
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający
nieprzedostawanie się wyziewów. Kable instalacji teletechnicznych przechodzące przez
podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami.

Wymagania dotyczące wykonania instalacji okablowania strukturalnego

Układanie kabli
Stosować kable U/FTP kat 6. Poszczególne połączenia kablowe wykonać
jednoodcinkowo od stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego. Fizyczna długość
kabla nie może przekroczyć 90m. Wszystkie kable powinny być poprawnie umieszczone
w listwach, na drabinkach lub kanałach instalacyjnych w sposób uporządkowany i
prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie były narażone na nacisk
i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia i na obu końcach, przymocowane i zabezpieczone za
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pomocą opasek kablowych ręcznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgięć i
skręceń, zachowując właściwy promień gięcia.
Zbiorcze ciągi kablowe układać w korytach i kanałach kablowych osobno i w
odpowiedniej odległości od zbiorczych ciągów kabli elektrycznych. W kanałach i listwach
PCV kable logiczne oddzielać od kabli elektrycznych przegrodą.
W celu ograniczenia zakłóceń zaleca się wszelkie krzyżowania z innymi instalacjami
wykonywać pod kątem 90st. Ustalając trasy okablowania należy unikać zbliżeń do
instalacji i urządzeń takich jak:
- lampy fluorescencyjne, neonówki i rtęciówki, rozdzielnie elektryczne, duże odbiorniki
energii - minimalna odległości 30 cm
- transformatory (stacje transformatorowe) i silniki dużych mocy - minimalna odległości
100cm
Układanie kabli wykonywać z zachowaniem minimalnego promienia zgięcia oraz
maksymalnej siły naciągu podanego przez producenta, tak aby zachować najlepsze
właściwości transmisyjne. Przy skrzyżowaniach z instalacjami rurowymi (gaz, woda CO)
kable prowadzić w rurce ochronnej PCV lub kanale PCV.
Nie specyfikuje się minimalnej odległości kabli teletechnicznych od rurociągów (mogą się
stykać pod warunkiem zastosowania osłony).
Szafy dystrybucyjne wykonać w szafach z prowadnicami 19".

Środowisko elektromagnetyczne
Kontrola środowiska elektromagnetycznego powinna być taka, by promieniowanie
elektromagnetyczne emitowane przez działające systemy informatyczne było niższe od
wyznaczonych granic oraz by działające systemy informatyczne charakteryzowały się
wyznaczona odpornością.
System informatyczny składa się ze sprzętu, zgodnego z odnośnymi normami
europejskimi EMC dotyczącymi technik informatycznych, prawidłowo dołączonego do
okablowania informatycznego. W skład tych norm wchodzą normy europejskie EMC
obejmujące EN 300386 (dotycząca aparatury sieci publicznych i dużych systemów
telekomunikacyjnych), EN 55022, EN 55024, EN 50082-1 i EN 50082-2. Samo
okablowanie jest rozpatrywane jako zbudowane wyłącznie z podzespołów pasywnych i
nie podlega normom EMC. Jednak, w celu zachowania właściwych charakterystyk
elektromagnetycznych systemu informatycznego (składającego się zarówno z
okablowania pasywnego, jak i ze sprzętu aktywnego), powinny być przestrzegane
powyższe wymagania instalacyjne oraz zawarte w odpowiednich punktach norm
EN50174-2, EN50174-3.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wskazania kierującemu inwestycją zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych
robót z DP oraz wymaganiami ST i PZJ.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić kierującego
inwestycją o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piśmie wyniki badań do akceptacji kierującego inwestycją.
Wykonawca powiadamia pisemnie kierującego inwestycją o zakończeniu każdej roboty
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
kierującego inwestycją.
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Kanalizacja teletechniczna pierwotna i wtórna
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,
przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,
prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur,
wykonania skrzyżowań z obiektami,
prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy

Kable miedziane
Kontrola jakości wykonania przebudowy kabli polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelności powłok,
- zabezpieczenia kabli przed korozją,
- montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,
- wymiarów,
- materiałów,
- poprawności doboru średnic,
- doboru osłon, muf i zasobników złączowych,
- montażu złączy kablowych i osłon złączowych,
Ponadto należy przeprowadzić próby, badania i pomiary na zgodność z odpowiednimi
normami.

Badanie instalacji okablowania strukturalnego:
Okablowanie strukturalne przetestować skanerem okablowania ustawionym na pomiar
łącza odpowiedniej kategorii i klasy:
kategorii 6 i klasy E dla badanej instalacji kategorii 6 dla danego typu kabla
nieekranowanego (U/FTP)

Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru budowaną sieć należy uznać za wykonaną zgodnie z
wymaganiami norm, jeżeli sprawdzenia i pomiary dały wynik pozytywny. Elementy linii,
które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną, powinny być
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o DP i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inwestora i kierującego inwestycją.

8. Odbiór robót
Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
- aktualną powykonawczą DP,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów kabli,
- protokoły odbioru robót zanikających,
- protokoły odbioru robót przez właścicieli infrastruktury,
- deklaracje zgodności na zastosowane materiały.
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9. Podstawa płatności
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania zostanie ustalona w umowie. Przy
kalkulowaniu ceny wykonania robót należy wziąć pod uwagę m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- koszt materiałów,
- dostarczenie i zmontowanie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,
- wykonanie odcinków kanalizacji teletechnicznej,
- wykonanie prac montażowych,
- przeprowadzenie prób i pomiarów,
- wykonanie inwentaryzacji urządzeń,
- obsługę geodezyjną.

10. Przepisy związane
Normy
ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów
jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania
i badania.
ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.
ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i
przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.
PN-EN 55022 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody
zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne.
PN-EN 50082-1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące
odporności na zaburzenia.
PN-EN 50081-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólno dotyczące
emisyjności.
Normy
TIA/EIA-568-B.2,
IEEE 802.3ab,
PN-EN 50173-1:2007,
PN-EN 50173-2:2008,
PN-EN 55022:2006,
ISO/IEC 11801


	SPIS TREŚCI
	A-00.00    WYMAGANIA OGÓLNE      str. 9-21
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	1.   WSTĘP
	A.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE
	SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	A.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
	SPIS TREŚCI :
	1. WSTĘP.
	2. MATERIAŁY.
	3. SPRZĘT.
	5. WYKONANIE ROBÓT.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
	1.WSTĘP.
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
	1.4. Określenia podstawowe.
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
	1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.



	1.5.4.Utrzymanie terenu budowy.
	1.5.4.Utrzymanie terenu budowy.
	1.5.4.Utrzymanie terenu budowy.
	1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.
	1.8.1.Przestrzeganie prawa.
	1.8.2.Ochrona własności publicznej i prawnej.

	2.MATERIAŁY.
	2.1. Źródła uzyskania materiałów.
	2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
	2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
	2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .

	4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW
	5.  WYKONANIE ROBÓT .
	5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.




	8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
	8.3 Odbiór częściowy.
	8.4 Odbiór końcowy robót.





	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	- piasek
	2.3. Wymagania dla kruszywa
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	10. Przepisy związane
	10.1. Normy
	Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
	Zakres stosowania ST
	Zakres robót objętych ST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	Ogólne wymagania
	Składowanie materiałów
	Materiały gotowe
	Kable miedziane
	Kable koncentryczne
	Studnie kablowe
	Kanały i listwy kablowe
	Materiały okablowania strukturalnego

	3. Sprzęt
	Ogólne wymagania
	Sprzęt do wykonywanych prac

	4. Transport
	Wymagania ogólne
	Transport materiałów i elementów

	5. Wykonanie robót
	Ogólne zasady wykonania robót
	Roboty ziemne
	Głębokość wykopów
	Szerokość wykopów
	Przygotowanie wykopów
	Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

	Kanalizacja teletechniczna
	Lokalizacja kanalizacji
	Usytuowanie studni kablowych
	Długości przelotów między studniami
	Głębokość ułożenia kanalizacji

	Skrzyżowania i zbliżenia
	Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami
	Skrzyżowania kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi
	Zbliżenia kabli ziemnych z podbudową linii elektroenergetycznych
	Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów

	Montaż złączy na kablach miedzianych
	Znakowanie kabli
	Wymagania ogólne
	Znakowanie kabli

	Szczególne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych
	Trasowanie instalacji teletechnicznych
	Układanie przewodów i kabli
	Konstrukcje wsporcze
	Przejścia kabli przez ściany i stropy

	Wymagania dotyczące wykonania instalacji okablowania strukturalnego
	Układanie kabli

	Środowisko elektromagnetyczne

	6. Kontrola jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Kanalizacja teletechniczna pierwotna i wtórna
	Kable miedziane
	Badanie instalacji okablowania strukturalnego:
	Ocena wyników badań

	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	Normy


