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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DM. 00.00.00 – CZĘŚĆ OGÓLNA

3

DM. 00.00.01 – SŁOWNIK POJĘĆ PODSTAWOWYCH

24

DM. 01.00.00 – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

26

DM. 01.01.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

26

DM. 02.00.00 – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

31

DM. 02.01.00 –ŚCIANKI WEWNĘTRZNE

31

DM. 02.02.00 – TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

38

DM. 02.03.00 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

43

DM. 02.04.00 – SUFIT PODWIESZANY

47

DM. 02.05.00 – GŁADZ

55

DM. 02.06.00 – OKLADZINY Z PŁYTEK

62

DM. 02.07.00 – ROBOTY MALARSKIE

70

DM. 03.00.00 – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – ROBOTY INSTALACYJNE

75

DM. 03.01.00 –INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

75

DM. 03.02.00 – INSTALACJI ELEKTRYCZNA

84

DM. 03.03.00 – INSTALACJA WOD-KAN

93
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 00.00.00 – CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI:

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

2.

MATERIAŁY

3.

SPRZĘT

4.

TRANSPORT

5.

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.

OBMIAR ROBÓT

8.

ODBIÓR ROBÓT

9.

ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST
OST
SST
ITB
PZJ
BHP

–
–
–
–
–
–

Specyfikacja Techniczna
Ogólna Specyfikacja Techniczna
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Instytut Techniki Budowlanej
Program Zapewnienia Jakości
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Nazwa zamówienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego w fazie projektowania

1.1.1. Nazwa zamówienia
Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
1.1.2. Inwestor
Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20,93-134 Łódź
1.1.3. Jednostka wykonująca opracowanie
CENTRUM DORADCZO – FINANSOWE
- OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO
95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 3
1.1.4. Informacja zawierająca zakres oraz sposób wykonania remontu pomieszczeń
 Tytuł opracowania:
Kosztorys nakładczy określający zakres prac przewidzianych do wykonania, szkic pomieszczeń
socjalnych oraz zestawienie stolarki okienne.
Autor opracowania:
mgr inŜ. Krzysztof Mondzielewski
1.2.

Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarnym dla potrzeb zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul.
Rojnej 20.
Ze względu na potrzebę przeprowadzenia prac remontowych sali gimnastycznej oraz dostosowania
pomieszczeń zaplecza sanitarnego do nowego układu funkcjonalnego Inwestor przewiduje
przeprowadzenie remontu w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych,
centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnych.
Zakres robót obejmuje w części zaplecza sanitarnego przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby
nowego układu funkcjonalnego poprzez likwidację dwóch natrysków oraz pomieszczenia WC
łącznie ze zmianą lokalizacji i zwiększeniem ilości kabin WC do dwóch. Przystosowanie otworów
pod nową stolarkę okienną i drzwiową. Zerwaniu podlegają okładziny ścienne z płytek
ceramicznych i posadzki z płytek PVC. Lamperia jak i pozostałą część ścian i sufitów naleŜy zmyć,
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a nadmierną ilość powłok malarskich zeskrobać. W celu poprawienia estetyki powierzchni
ściennych i sufitów naleŜy przed malowaniem wykonać gładzie z uprzednim poszpachlowaniem
większych ubytków i nierówności.
W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia WC oraz kabiny natryskowej przerobieniu ulega
instalacja wodno – kanalizacyjna. Modernizacji podlega równieŜ instalacja elektryczna, którą naleŜy
przystosować pod nowy układ źródeł światła. Instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur
stalowych i grzejników Ŝeberkowych naleŜy wymienić na nową stosując grzejniki pojedyncze
stalowe radiacyjne.
Wszelkie prace modernizacyjne instalacji mają na celu schowanie wszelkiego rodzaju rur w ścianie
bądź podłodze poprzez uprzednie wykonanie bruzd instalacyjnych z finalnym wyprowadzeniem
punktów odbiorowych w miejscu punktu odbiorowego.
Sala gimnastyczna poza pracami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi dodatkowo zostanie poddana
termomodernizacji poprzez wykonanie sufitu podwieszanego izolowanego wełną mineralną. W celu
zabezpieczenia nowo wykonanego sufitu podwieszanego naleŜy zamontować siatki ochronne
wytłumiające uderzenia. Siatki ochronne naleŜy równieŜ zastosować na wysokości stolarko
okiennej. Dodatkowym elementem zapewniającym zwiększenie bezpieczeństwa przed urazami
podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych jest zabudowanie instalacji centralnego ogrzewania,
która ulega równieŜ modernizacji bez konieczności chowania rur w ścianie. Instalacja elektryczna
oświetleniowa ulega 100 % wymianie związane jest ze zwiększeniem ilości źródeł światła i
lokalizacji. Dodatkowym sala gimnastyczna zostanie doposaŜona w okablowanie głośnikowe.

1.3.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
• Pracami towarzyszącymi w robotach wykończeniowych są wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiałów i przygotowanie powierzchni
konstrukcji przed rozpoczęciem robót wykończeniowych.
• Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z zabezpieczeniem budowy przed wpływami
atmosferycznymi, zabezpieczeniem wykonanych robót oraz roboty porządkowe.
• Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i pomocniczych
 niezbędne pomiary,
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,
 zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych,
 przygotowanie podłoŜy,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, materiałów
zbędnych z placu budowy,
 likwidacja stanowiska roboczego.

1.4.

Informacje o terenie budowy
Działka na której przewidywane są prace remontowe nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji
górniczej. Remont pomieszczeń biurowych nie wnosi istotnych ograniczeń ani utrudnień do sposobu
funkcjonowania obiektu.

1.4.1. Opis terenu i połoŜenie
Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w lodzi znajduje się na terenie osiedla
mieszkaniowego. Obiekt zlokalizowany jest na wydzielonej, ogrodzonej działce szkolnej,
mieszczącej tereny rekreacyjne i boiska.
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1.4.2. Stan istniejący
Działka objęta opracowaniem jest zabudowana przez:
 Budynek szkoły, łącznik, sala gimnastyczna, sala gimnastyczna
 Instalacje: wodną, kanalizacyjną i energetyczną, cieplną wraz z przyłączami.
1.4.3. Dojścia i dojazdy
Układ utwardzonych dojazdów i dojść dostępnych poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej.
1.4.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy
1.4.5. Projektowane zagospodarowanie działki – rozwiązania przestrzenne
Nie dotyczy
1.4.6. Projektowany układ komunikacyjny
Nie dotyczy
1.4.7. Wpływ na środowisko
W trakcie realizacji prac remontowych wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Na
terenie objętym remontem i poza jego obrębem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.

1.4.8. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót)
45000000-7
Roboty budowlane
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego
45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

1.5.

Określenia podstawowe
Ilekroć w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:
- obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
- budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
- budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego część stanowiącą
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
- tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i

6

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI PRZY ul. ROJNEJ 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
opracowaniu zawierającym zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych – naleŜy przez to
rozumieć dokumenty, rysunki i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez
Inwestora.
księga obmiarów – naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez InŜyniera ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej (bliskiej) zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
osobie nadzorującej – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną wyznaczoną przez
Zamawiającego do nadzorowania robót i podejmowania decyzji dotyczących budowy, w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem.
poleceniu osoby nadzorującej – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobę nadzorującą, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
autorze opracowania zawierającego zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych – naleŜy
przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną będącą autorem w/w pracowania.
przedsięwzięciu budowlanym – naleŜy przez to rozumieć kompleksową realizacje.
terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy.
zadaniu budowlanym – naleŜy przez to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego,
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową.
wykonawcy – naleŜy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty budowlane.
procedurze – naleŜy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający zasady
nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w specyfikacjach technicznych,
procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.
aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, procedurą, SST i poleceniami osoby nadzorującej.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren objęty
remontem wraz z opracowaniem zawierającym zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych
SST
1.6.2. Opracowanie zawierające zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych
Kosztorys nakładczy, szkic pomieszczeń socjalnych, zestawienie stolarki okienne oraz niniejsze
opracowanie
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Opracowanie SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobę nadzorującą Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym Opracowaniu.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opracowaniu ORB, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności, rzeczywiste wymiary są waŜniejsze od odczytu z
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z pracowaniem SST.
Wielkości określone w kosztorysie nakładczym i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z kosztorysem nakładczym lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Ponadto przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i
zastosowania się do następujących wytycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót
budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego:
Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne:
 rozebranie ścianek działowych z ceglanych,
 poszerzenie otworów w ścianach,
 zerwanie okładzin podłogowych,
 zerwanie okładzin ściennych,
 przygotowanie starego podłoŜa,
 wykonanie warstwy zbrojącej,
 tynki wewnętrzne cementowo - wapienne
 wykonanie gładzi,
 posadzki z płytek terakotowych
 stolarka drzwiowa płycinowa,
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stolarka okienna PCV
sufity podwieszane
malowanie lamperii farbami olejnymi.
malowanie ścian i sufitów farbami łatwo zmywalnymi,
montaŜ siatek zabezpieczających,
montaŜ osłon grzejnikowych

Instalacje wewnętrzne:
 wymiana grzejników,
 wykonanie w części modernizowanej nowej instalacji centralnego ogrzewania
 montaŜ w części modernizowanej nowej instalacji wod – kan
 biały montaŜ,
 wykucie bruzd,
 montaŜ osprzętu elektrycznego,
 montaŜ przewodów elektrycznych w rurkach ochronnych,
 montaŜ przewodów okablowania strukturalnego,
 montaŜ włączników i gniazd,
 montaŜ opraw oświetleniowych,
Zabezpieczenie terenu remontowanej części budynku
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego remontem w okresie trwania
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę remontowanych pomieszczeń oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych podczas remontu. Przez cały ten okres urządzenia lub
ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zamawiającego. MoŜe on wstrzymać
realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki
konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnętrznych urządzeń
znajdujących się w obrębie remontowanych pomieszczeń, takich jak rurociągi i kable etc.
Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej
pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej prowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
zakresie instalacji wewnętrznych zlokalizowanych w obrębie prowadzenia prac remontowych.
Koszt zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania prac remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu objętego remontem oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub
własności społecznej i innej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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A. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
B. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.6.5. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, poŜaru i
innych zagroŜeń.
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych ich wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich uŜycie spowodowało
jakiekolwiek zagroŜenia środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych, takich jak rurociągi, kable, itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania prac remontowych.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót nigdzie wcześniej nieopisanych mogących wystąpić w momencie realizacji
planowanych prac, które mogą mieć wpływ na terminowość planowanych robót.
W przypadku uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobę nadzorującą i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji wewnętrznych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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1.6.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜone
osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu szkoły i Wykonawca będzie opowiadał za naprawę
wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych.
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie
kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagroŜeń, które mogą wystąpić.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Inwestorowi.
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementów robót, to na
polecenie osoby nadzorującej powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.11. Stosowanie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej
i
samorządowej,
które
są
w
jakikolwiek
sposób
związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót: np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować osobę nadzorującą o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskania materiałów
Dobór materiałów naleŜy dokonywać z zachowaniem załoŜonych opracowaniem warunków
technicznych i uŜytkowych i uzyskania akceptacji osoby nadzorującej.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia osobie nadzorujące szczegółowe informacje dotyczące
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.
Wszystkie uŜyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o których mowa w SST.
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć osobie nadzorującej wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia osobie nadzorującej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań osoby nadzorującej.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez osobę nadzorującą w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy osoba nadzorująca będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
a) osoba nadzorująca będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) osoba nadzorująca będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu objętego
pracami remontowymi, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez osobę nadzorującą. Jeśli przez
osobę nadzorującą zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez osobę
nadzorującą.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli osoby nadzorującej.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu objętego pracami
remontowymi w miejscach uzgodnionych z osobę nadzorującą lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli opracowanie SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi osobę nadzorującą o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych prze osobę nadzorującą. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody osoby nadzorującej.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ, zaakceptowanym przez osobę nadzorującą. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez osobę nadzorującą.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy osobie nadzorującej kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli opracowanie SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi osobę nadzorującą o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji osoby nadzorujące, nie moŜe być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez osobę nadzorującą zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
opracowaniu SST i wskazaniach osoby nadzorujące, w terminie przewidzianym umową.

4.2.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone do ruchu.
Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu objętego pracami remontowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
⇒ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opracowaniem SST, PZJ, oraz
poleceniami osoby nadzorującej.
Decyzje osoby nadzorującej dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, opracowaniu SST, a takŜe w
normach i wytycznych.
Polecenie osoby nadzorującej będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
6.1.

Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty osoby nadzorującej
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
opracowaniem SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez osobę nadzorującą.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
6.1.1. Część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na terenie objętym remontem wraz z oznakowaniem robót,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji osobie nadzorującej,
6.1.2. Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na terenie objętym remontem z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
skrzydeł drzwiowych, rur, płyt k-g,, cementu, kruszyw, itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opracowaniu
SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, osoba nadzorująca ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Osoba nadzorująca będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Osoba nadzorująca będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, osoba nadzorująca natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów, dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
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6.3.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Osoba nadzorująca będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie osoby nadzorującej Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Osobę
nadzorującą. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez osobę nadzorującą.

6.4.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę nadzorującą o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osobie nadzorującej.

6.5.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać osobie nadzorującej kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane osobie nadzorującej na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, osoba nadzorująca uprawniona jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Osoba nadzorująca po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Osoba nadzorująca moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to osoba nadzorująca poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z opracowaniem SST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze
Wykonawcę.
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6.7.

Certyfikaty i deklaracje
Osoba nadzorująca moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
b)
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST,
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.
Dokumenty budowy
6.8.1. Księga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST i wpisuje się do księgi obmiarów.
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokument te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie osoby nadzorującej.
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów z prac remontowych zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)
następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty uzyskane podczas prac remontowych będą przechowywane na terenie inwestycji w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla osoby nadzorujące i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opracowanym
kosztorysem nakładczym i SST
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby nadzorującej o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji osoby nadzorującej na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowych
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacją
techniczną właściwą dla danych robót.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez osobę nadzorującą.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4.

Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez osobę nadzorującą.

7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Zamawiającym.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

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.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.
Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez osobę nadzorującą zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez osobę nadzorującą przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z opracowaniem SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganego opracowania SST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robót,
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i
PZJ,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ustalenie ogólne
Dla robót rozliczanych obmiarowo podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i kosztorysie ofertowym
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2.

9.3.

Warunki umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, dokumentach nie
wyszczególnione w kosztorysie.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie dotyczy
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Ustawy
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku, nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2000 roku, nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19,
poz. 177 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
roku, nr 147, poz. 1229),
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz.
1321 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62,
poz. 627 z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628 z późn.
zm.),
9. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
roku, nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

10.2.

Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002
roku, nr 209, poz. 1779),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z
2002 roku, nr 209, poz. 1780),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy
podczas
wykonywania
robót
budowlanych
(Dz.
U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

22

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI PRZY ul. ROJNEJ 20

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz.
38 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072),
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę i dróg poŜarowych (Dz. U. z 2003 roku, nr
121, poz. 1139),
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 00.00.01 – SŁOWNIK POJĘĆ PODSTAWOWYCH

UŜyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
1. Osoba nadzorująca – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
2. Księga Obmiaru – akceptowany przez osobę nadzorującą zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez osobę
nadzorującą.
3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z opracowaniem ORB i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez osobę nadzorującą.
4. Autor opracowani – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania zawierającego zakres oraz
sposób wykonania robot budowlanych.
5. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja polegająca na rozbudowie i przebudowie
istniejącego budynku,
6. Rysunki – część opracowania, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem praz remontowych (szkic)
7. Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
8. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych.
9. Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaŜ elementów wchodzących w skład
istniejącego obiektu budowlanego.
10. Odpady - kaŜda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich
pozbycia się jest obowiązany.
11. Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
12. Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska lub zagroŜenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz
zdolność do wymywania, a takŜe negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być
nieznaczne.
13. Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
14. PodłoŜe – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
15. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu budowlanego.
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16. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałoŜona na podłoŜu.
17. Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca
powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
18. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
19. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki
tynkarskiej.
20. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
21. Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca
powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
22. Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa, wielokrotnego uŜytku, lub
specjalna słuŜąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym
dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
DM. 01.01.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
rozbiórkowych i przygotowawczych w związku z remontem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń
zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
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 prowadzenia robót związanych z robotami
rozbiórkowymi i obejmują:
- oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- rozebranie ścianek działowych wewnętrznych,
- rozebranie wykładzin podłogowych,
- dopasowanie otworów w ścianach,
- ługowanie, czyszczenie i zmycie ścian ze starych powłok malarskich,
- demontaŜ stolarki drzwiowej,
- demontaŜ instalacji elektrycznej oraz oświetlenia,
- demontaŜ instalacji centralnego ogrzewania,
- demontaŜ instalacji wod-kan,
- wywiezienie elementów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu prac remontowych,
- odwiezienie sprzętu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych,
zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami osoby nadzorującej. Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez osobę nadzorującą Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami remontowymi nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowy. Wykonawca ma obowiązek
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem poŜaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
Nie dotyczy.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku, sprzętu
itp. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w
tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winien posiadać wszelkie
niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na Ŝądanie Zamawiającego zostać poświadczone
stosownymi dokumentami.
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w ST i wskazaniach osoby nadzorującej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. Transport
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Transport powinien być
dostosowany do wymagań określonych w ST DM. 00.00.00.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych naleŜy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć
teren objęty pracami remontowymi. Przygotowanie terenu powinno polegać na oznaczeniu w
widocznym miejscu napisów informacyjnych o groŜącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na
przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. Do prac rozbiórkowych
moŜna przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na prowadzenie prac
remontowych w oparciu o zatwierdzone opracowanie zawierające zakres oraz sposób wykonania robót
budowlanych. Na terenie objętym pracami rozbiórkowymi powinna znajdować się w oznaczonym
miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montaŜowa. KaŜdemu z pracowników wchodzących w skład grupy
naleŜy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy
tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby wyznaczonej
przez Wykonawcę. Osoba ta powinna być stale obecna na terenie objętym pracami remontowymi oraz
przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązana do zapoznania członków
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP
poszczególnych członków brygady. NaleŜy kaŜdorazowo omówić równieŜ szczegółowo przyjętą
sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia naleŜy sporządzić protokół z wyszczególnieniem
przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie równieŜ przeszkolone
osoby. Osoba nadzorująca z ramienia Wykonawcy jest równieŜ zobowiązana do sprawdzenia czy
wszystkie zatrudnione osoby posiadają i uŜywają sprawny sprzęt ochrony osobistej.
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Rozbiórka drzwi.
Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeŜnice.
Rozbiórka ścianek działowych.
Rozbiórki ścianek działowych powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały
rozebrany ze ścianek materiał naleŜy usuwać z obrębu budynku.
Rozbiórka posadzki oraz ścian z mas lastrykowych
Do rozbiórki posadzki naleŜy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na niej elementów.
Ługowanie , czyszczenie oraz zmycie starych powłok malarskich
Do ługowanie naleŜy uŜyć preparatów ogólnodostępnych, ewentualne ubytki powstałe podczas
usuwania powłok malarskich naleŜy uzupełnić gipsem budowlanym.
DemontaŜ instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wod-kan
Do demontaŜu instalacji co i wod-kan moŜna przystąpić po opróŜnieniu instalacji z wody, demontaŜ
musi zagwarantować podłączenie nowej instalacji i wprowadzenie jej w ściany. Wszelkie prace
związane z rozbudową instalacji elektrycznej naleŜy prowadzić po odłączeniu źródła zasilania.

5.3. Składowanie i usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady naleŜy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeŜeli
jest to niemoŜliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych naleŜy je
unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź
usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady naleŜy
usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady naleŜy
wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy uŜyciu
koparko-ładowarki.
5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót naleŜy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do wykonywania remontu właściwego
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w
Specyfikacji.
7. Obmiar robót
Roboty rozbiórkowe naleŜy obliczać według objętości, powierzchni oraz sztuk zgodnie z wymiarami
podanymi w kosztorysie nakładczym oraz innych dokumentach zaakceptowanymi przez osobę
nadzorującą.
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3, 1 m2, 1 szt.
8. Odbiory robót
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST DM. 00.00.00.
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu
robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji.
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9. Podstawa płatności
9.1. Płatność za wykonanie wykopu
Płatność za metr sześcienny [m3] [m2] [1 szt]
Cena wykonanych robót rozbiórkowych obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- rozebranie ścianek działowych wewnętrznych,
- rozebranie wykładzin podłogowych,
- dopasowanie otworów w ścianach,
- ługowanie, czyszczenie i zmycie ścian ze starych powłok malarskich,
- demontaŜ stolarki drzwiowej,
- demontaŜ instalacji elektrycznej oraz oświetlenia,
- demontaŜ instalacji centralnego ogrzewania,
- demontaŜ instalacji wod-kan,
- wywiezienie elementów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu prac remontowych,
- odwiezienie sprzętu,
10. Przepisy związane
10.1. Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998
roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
Powstałe odpady naleŜy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62 z
20 czerwca 2001 poz.628 z późniejszymi zmianami ) o odpadach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
DM. 02.01.00 - ŚCIANKI WEWNETRZNE

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek wewnętrznych działowych w związku z wykonaniem
prac remontowych pomieszczeń zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława
Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
ścianek wewnętrznych działowych w związku z wykonaniem prac remontowych pomieszczeń zaplecza
sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20 i
obejmują.
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- wyznaczenie granicy robót, zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowymi,
- wykonanie ścianek działowych wewnętrznych,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej. Ogólne wymagania podano w ST DM. 00.00.00.
2. Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Zabudowa z płyt gipsowo - kartonowych
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelaŜu stalowym.
Typ profilu „100”, „75”, „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane
są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach mokrych
zastosowano płyty GK wodoodporne (karton zielony)
2.2.2. Kruszywa do zapraw
Kruszywa powinny spełniać następujące wymagania PN-EN 13139:2002 (U). Składowanie tłucznia
naleŜy zorganizować w sposób zgodny z SST DM00.00.00 „Część ogólna" w sposób przeciwdziałający
jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz
nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy
zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu się kruszywa.
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2.2.3. Cement
MoŜe być stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykły bez dodatków, portlandzki z dodatkami lub
hutniczy – zgodnie z zaleceniami InŜyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w
zaleŜności od rodzaju, powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w wytwórni. Cement powinien być sypki i nie
powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. KaŜda partia
(dostawa) cementu powinna posiadać atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w miarę
potrzeby, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków, dodatków do betonu: uplastyczniających,
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych,
środków do pielęgnacji betonu.
2.2.4. Woda
Nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego. Stosowanie wody z
wodociągu nie wymaga badań
2.2.5. Izolacje
- Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa: odmiana 100/1200
- Wełna mineralna do ścian działowych kartonowo – gipsowych spełniająca wymogi normy PN-EN
13162-2002
2.2.6. Wyroby hutnicze
Pręty Ŝebrowane ze stali A-IIIN spełniające wymogi norm PN-82/H-93215 i PN96/H84023-6, oraz
walcówka ze stali A-0
2.2.7. Wyroby ceramiczne
Pustaki ceramiczne, wytrzymałość 10 MPa spełniające wymogi normy PN-B-12069:1998

3. Sprzęt
3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako
stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt
winien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na Ŝądanie Zamawiającego
zostać poświadczone stosownymi dokumentami.

4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport materiałów moŜe być
prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, Ŝe nie powoduje on:
- segregacji składników,
- zmian składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki.
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej do akceptacji harmonogram robót, uwzględniające
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać
i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i
osobom trzecim. Do prac moŜna przystąpić po protokolarnym przekazaniu terenu i dopuszczeniu
Wykonawcy do prac przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne
materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował materiały w taki sposób,
aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace naleŜy
prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności
przestrzegać przepisy bhp i p. poŜ (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).
5.2. Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z wyrobów ceramicznych
Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy wytrasować połoŜenie ścian. W okresie zimowym
roboty murowe zewnętrzne moŜna prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie do temperatury 0C.
Przy spadku temperatury poniŜej 0C stosuje się specjalne metody murowania. Elementy murowe
(cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Mury naleŜy układać warstwami, z
przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury
powinny być wznoszone moŜliwie równomiernie na całej długości. Przy murach wznoszonych
niejednocześnie naleŜy zostawiać strzępia zazębione końcowe. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury
nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu
ścian głównych. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy
instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niŜ 1
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy
wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.3. Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych na metalowym ruszcie
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną,
wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U”
przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”.
Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleŜności od
wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu
przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między
elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody,
pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do
stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm
(w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”.
Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5
mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poŜ. decydują
o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt naleŜy dobierać do wysokości
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pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho
wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. PołoŜenie taśmy
zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed
pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą
gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametrów akustycznych wnętrze ścianki moŜna wypełnić wełną mineralną. W zaleŜności od rodzaju
zastosowanego kształtownika moŜna wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej
wysokości od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z ST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych
elementów, zgodności robót z opracowaniem ST.
Sprawdzenie powierzchni płyty GK i GKI (I gatunku):
 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć
 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie
powodując odklejania się od rdzenia
 sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących
płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony
 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm,
dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniŜszej tabeli:
odchylenie powierzchni
suchego tynku od
płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej

nie większe niŜ 2 mm i w
liczbie nie większej niŜ
2 na całej długości łaty
kontrolnej o dł. 2 m

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

nie większe niŜ
1,5 mm/1 m i ogółem
nie więcej niŜ 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości, oraz
nie więcej niŜ 4 mm w
pomieszczeniach
powyŜej 3,5 m
wysokości

nie większe niŜ
2 mm/1 m i ogółem nie
więcej niŜ 3 mm na
całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami, itp.

odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

nie większe niŜ 2 mm

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Jednostkami obmiaru są:
- 1m2 (metr kwadratowy)
- 1 m3 (metr sześcienny)
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- 1 t (tona)
- 1 szt. (sztuka)
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z kosztorysem nakładczym i ustaleniami
osoby nadzorującej.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Odbiór prac nastąpi
w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. na podstawie jednostek
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- wyznaczenie granicy robót, zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowymi,
- wykonanie ścianek działowych wewnętrznych,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami),
10.2. Normy:
PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodności
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.
PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-78/B-04301 Cement. Metody badań Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań Oznaczanie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.i zgodność.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.
PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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10.3. Pozostałe opracowania:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych – Tom I, II.
Instrukcje ITB.
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Atesty ITB i PZH
Przepisy w zakresie BHP robót budowlano – montaŜowych.

37

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI PRZY ul. ROJNEJ 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
DM. 02.02.00 – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem tynków cementowo – wapiennych oraz naprawy powierzchni ścian i
sufitów w związku z wykonaniem prac remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza
sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
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 prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac
remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im.
Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20 i obejmują.
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- wykonanie tynku cementowo - wapiennego,
- odwiezienie sprzętu
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2.2 Stosowane materiały
2.2.1. Cement
MoŜe być stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykły bez dodatków, portlandzki z dodatkami lub
hutniczy – zgodnie z zaleceniami InŜyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w
zaleŜności od rodzaju, powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w wytwórni. Cement powinien być sypki i nie
powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. KaŜda partia
(dostawa) cementu powinna posiadać atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w miarę
potrzeby, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków, dodatków do betonu: uplastyczniających,
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych,
środków do pielęgnacji betonu.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy PN-86/B39
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06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji 0÷4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie nie moŜe przekraczać 3 %.
Pozostałe badania i wymagania wg PN-86/B-06712.
2.2.3. Woda
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierać zawiesiny.

3. Sprzęt
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien
odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Do wykonania tynku naleŜy uŜywać:
– betoniarki do wytwarzania zapraw,
- wiertarki z mieszadłem
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać
zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom
trzecim. Prace naleŜy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a
w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poŜ (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).

5.2. Tynki ścian wewnętrznych
Tynki ścian wewnętrznych naleŜy wykonać jako cementowo-wapienne kategorii III zatarte na gładko.
Zaprawę tynkarską naleŜy przygotować bezpośrednio przed jej zastosowaniem, poprzez mechaniczne
wymieszanie mieszadłem suchej mieszaki z wodą zarobową, dozowaną w ilości potrzebnej do
uzyskania wymaganej konsystencji. Wykonanie tynków powinno odbywać się w następujący sposób:
- narzucić zaprawę na podłoŜe
- zgrubnie ściągnąć i wyrównać narzuconą zaprawę za pomocą łat tynkarskich
- wstępnie wyrównać powierzchnię za pomocą struga kątowego i pac cykliniarek
- zrosić powierzchnie tynku (po wstępnym stwardnieniu) wodą
- zatrzeć zroszoną powierzchnię zacieraczką z gąbką
- wyrównanie i gładzenie końcowe powierzchni tynku przeprowadzić za pomocą pac elastycznych
blichówek. Grubość tynku powinna wynosić około 15 mm. ŚwieŜy tynk w czasie dojrzewania nie
wymaga specjalnej pielęgnacji, zaleca się w ciągu 24 h chronić przed przeciągami i intensywnym
suszeniem. Prace wykonywać w temperaturze podłoŜa i otoczenia od +5˚C do +25˚C.
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6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót,
jak i po ich zakończeniu.
W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar
lub badanie.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 (metr kwadratowy)
- 1 m3 (metr sześcienny)
- 1 t (tona)
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z kosztorysem nakładczym i ustaleniami
osoby nadzorującej
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna" wg jednostek obmiaru określonych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- wykonanie tynku cementowo - wapiennego,
- odwiezienie sprzętu
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
10. Przepisy związane
10.1. Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
10.2. Normy:
PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodności
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.
PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-78/B-04301 Cement. Metody badań Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań Oznaczanie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.i zgodność.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.
PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
DM. 02.03.00 – STOLARKA OKIENNA DRZWIOWA

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montaŜem stolarki budowlane drzwiowej w związku z wykonaniem prac
remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im.
Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem stolarki
budowlane drzwiowej w związku z wykonaniem prac remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i
zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20
i obejmują:
- prace pomiarowe,
- dowiezienie sprzętu,
- dostarczenie materiałów,
- montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Stolarka drzwiowa drewniana
Stolarka budowlana drzwiowa zgodna z aprobatą ITB-AT-15-3691/2002, oraz ościeŜnice zgodne z
aprobatą ITB AT-15-5664/2002
2.2.2. Stolarka okienna z PCV
Stolarka budowlana okienna koloru białego, winna być wykonana z PCV zespolona wzmocniona,
przynajmniej pięciokomorowa, zapewniająca odpowiedni współczynnik przenikania ciepła
U=1,1W/m2*K. Szyby zespolone bezpieczne, niskoemisyjne o współczynniku przenikania
U=1,1W/m2*K.
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3. Sprzęt
3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako
stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Transport materiałów przeszklonych powinien odbywać się samochodami przystosowanymi do tego
typu przewozów posiadającymi szkielet stoŜkowy, do którego mocuje się w pozycji pionowej stolarkę
budowlaną.
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu objętego robotami
remontowymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej do akceptacji harmonogram robót, uwzględniające
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać
i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i
osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały
jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace naleŜy prowadzić w sposób
zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i
p.poŜ (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
5.2. MontaŜ stolarki drzwiowej
Stolarkę drzwiową naleŜy montować przy pomocy pianki montaŜowej poliuretanowej. Po obsadzeniu i
opiankowaniu naleŜy przeprowadzić regulację skrzydeł. Następnie naprawić uszkodzenia w ościeŜach
wewnętrznych poprzez uzupełnienie tynku oraz odmalowanie farbami emulsyjnymi w kolorystyce
zbliŜonej do juŜ istniejącej. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania
ościeŜy, do których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku uszkodzeń ościeŜy w trakcie demontaŜu,
naleŜy wszystkie ubytki i miejsca luźne uzupełnić bądź naprawić. W przypadku zabrudzenia
powierzchni ościeŜy naleŜy ją oczyścić. Przy montaŜu stolarki naleŜy przestrzegać zasad
rozmieszczenia punktów zamocowania stolarki, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
Po ustawieniu ościeŜnicy naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
NaleŜy wykonać regulację skrzydeł. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. Zamontowaną stolarkę naleŜy oczyścić
po montaŜu.
5.3. MontaŜ stolarki okiennej
Stolarkę okienną z PCV naleŜy montować przy pomocy kotew i pianki montaŜowej poliuretanowej. Po
obsadzeniu i opiankowaniu naleŜy przeprowadzić regulację skrzydeł. Następnie naprawić uszkodzenia
w ościeŜach wewnętrznych poprzez uzupełnienie tynku oraz odmalowanie farbami emulsyjnymi w
kolorystyce zbliŜonej do juŜ istniejącej.
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6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z ST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych
elementów, zgodności robót z ST.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być
zgodna z kosztorysem nakładczym i ustaleniami z osobą nadzorującą. Nie powinien on obejmować
Ŝadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez osobę nadzorującą.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dowiezienie sprzętu,
- dostarczenie materiałów,
- montaŜ stolarki okienne i drzwiowej,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi.
10. Przepisy związane
10.1. Akty prawne:
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10.2. Normy:
⇒ PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez
przenikanie. Metoda obliczania.
⇒ PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
⇒ PN-B-06200:2000 Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru.
⇒ ITB-AT-15-3691/2002,skrzydła drzwiowe
⇒ ITB AT-15-5664/2002, ościeŜnice drzwiowe

46

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI PRZY ul. ROJNEJ 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
DM. 02.04.00 – SUFIT PODWIESZANY

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montaŜem sufitu podwieszanego w związku z wykonaniem prac
remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im.
Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem sufitu
podwieszanego w związku z wykonaniem prac remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i
zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20
i obejmują:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań
• przygotowanie podłoŜa
• przygotowanie i montaŜ rusztu metalowego do stropów
• przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułoŜenie wełny oraz szpachlowanie połączeń i styków)
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Opłytowanie:
płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm,
2.2.2. Konstrukcja:
- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 µm,
- profil obwodowy UD,
- profile główne: CD, 60 co 100 cm,
- profile nośne: CD, 60 co 40 cm,
- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem głównym),
- łączniki wzdłuŜne do łączenia (przedłuŜania) profili CD 60,
- łączniki krzyŜowe do łączenia profili CD60 - głównych i nośnych.
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2.2.3. Mocowanie:
- blachowkręty 3,5x25, co 17 cm – mocowanie płyty do profili nośnych,
- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili,
- kołki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili UD do ścian,
- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym do
stropu.
2.2.4. Szpachlowanie:
- masa szpachlowa Start,
- taśma spoinowa,
- masa szpachlowa Finisz (szpachlowanie końcowe).
2.2.5. Wełna mineralna:
Wełna mineralna do poddaszy nieuŜytkowych na stropie drewnianyn, spełniająca wymogi normy PNEN 13162-2002.
Parametry techniczne
współczynnik przewodzenia ciepła
 deklarowany λD 0,045 W/m·K
 obliczeniowy λobl 0,045 W/m·K
obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym 0,20 kN/m3
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 – wyrób niepalny

3. Sprzęt
3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako
stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć
uszkodzenia i odkształceń przewoŜonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów
naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków
transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład
zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych naleŜy przechowywać i przewozić w sposób
zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe oraz płyty z wełny mineralnej powinny być
przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej
(systemu OWA) wyjmować naleŜy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w
skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentów. Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej
następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- oznaczenie ( nazwę handlową),
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej do akceptacji harmonogram robót, uwzględniające
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać
i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i
osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały
jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace naleŜy prowadzić w sposób
zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i
p.poŜ (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
5.2. System NIDA Sufit.
Sufity podwieszane z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych składają się z rusztu stalowego,
zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich łączników. Konstrukcja rusztu oraz jej
zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych. Sama
konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obciąŜeń za wyjątkiem warstwy
materiału izolacyjnego (wełna mineralna). Wszelkiego typu oprawy oświetleniowe, instalacje
elektryczne, wentylacyjne powinny posiadać własny system podwieszania do stropów.
Sufity podwieszane spełniają następujące funkcje:
- osłaniają elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiając estetykę pomieszczenia,
- tworzą przestrzeń techniczną ukrywającą prowadzone instalacje,
- poprawiają parametry akustyczne pomieszczenia,
- poprawiają izolacyjność termiczną elementów konstrukcyjnych budowli.
Zalecana minimalna grubość płyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt,
stanowiący konstrukcję dla płyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych NIDA CD
60. Konstrukcje nośne w systemie suchej zabudowy wnętrz naleŜy wykonywać z ocynkowanych profili
stalowych o minimalnej nominalnej grubości blachy 0,55 mm a po uwzględnieniu ujemnej tolerancji
0,03 mm nie cieńszych niŜ 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieńszej blachy moŜe
spowodować negatywne skutki (pękanie spoin, wypaczanie płyt). Stosowanie oryginalnych profili
NIDA zapewni odpowiednią grubość blachy oraz bezusterkowe uŜytkowanie konstrukcji z płyt g-k.
Ruszt dwupoziomowy krzyŜowy zalecany jest do pomieszczeń, których najmniejszy wymiar przekracza
4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montaŜu sufitów jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy
chcemy uzyskać duŜą przestrzeń techniczną pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym do
przeprowadzenia róŜnego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja). Jest to najczęściej stosowany
typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobrą sztywność i łatwość montaŜu.
5.2.1. Mocowanie płyt g-k do rusztu.
Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty NIDA o grubości 12,5 lub 15 mm., Jeśli wymagają
tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość okładziny sufitowej moŜe być większa i wynosi 18, 20,
25 mm lub więcej.
Płyty NIDA mogą być mocowane do okładziny sufitowej w dwojaki sposób:
- poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłuŜna prostopadła do profili) – wówczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.
- wzdłuŜnie do profili rusztu dolnego (krawędź dłuŜsza wzdłuŜna równoległa do profili) – wówczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne płyt jest korzystniejsze, gdyŜ w
takim ułoŜeniu ich wytrzymałość na zginanie jest większa w kierunku zgodnym z kierunkiem ułoŜenia
włókien kartonu (równolegle wzdłuŜ płyty). Efektem takiego ułoŜenia płyt jest większy dopuszczalny
rozstaw rusztu między elementami nośnymi. Taki sposób mocowania przyczynia się do zmniejszenia
zuŜycia materiałów oraz obniŜa pracochłonność montaŜu.
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Przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podłuŜnych
krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania
płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (ciętych) krawędzi płyt opierały się i były
przykręcone do profili NIDA CD 60. Kierunek montaŜu płyt g-k w pomieszczeniu powinien być taki,
aby krawędzie wzdłuŜne płyt (fabrycznie fazowane) były równoległe do kierunku padającego światła
słonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili NIDA CD 60 wynosi 17
cm. Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm (nie moŜna
wykonywać spoin krzyŜowych). W zaleŜności od konstrukcji oraz rodzaju materiału, z jakiego
wykonany jest strop, dobiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia
zawiesi sufitowych w stropach Ŝelbetowych stosujemy kołki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60
pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi prętowych – pierścieniowe kotwy metalowe z
gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w
kotwy spełniają warunki ochrony przeciwpoŜarowej. W przypadku dachów z blachy trapezowej
stosujemy specjalne łączniki “V” współpracujące
z nagwintowanym prętem. W sufitach z odpornością ogniową stosujemy wyłącznie wieszaki
noniuszowe.
5.2.2. Ogólne zasady wykonywania rusztu.
Sposób konstruowania i doboru rusztu jest uzaleŜniony od kształtu pomieszczenia i sposobu
rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt gipsowo-kartonowych przystępujemy do
wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków. Na środku stropu wyznaczamy linię dzielącą
płaszczyznę sufitu symetrycznie na dwie części. W maksymalnej odległości 1000 mm od linii podziału
zaznaczamy kolejne linie wytyczające połoŜenie wieszaków i profili głównych. Ostatnia linia
przebiegająca wzdłuŜ pomieszczenia musi być oddalona od ściany o maksymalnie 200 mm. Na liniach
zaznaczamy miejsca mocowania prętów mocujących, współpracujących z wieszakami obrotowymi lub
wieszaków górnych noniuszy. Za pomocą odpowiednich kotew mocujemy pręty i łączymy je z
wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki górne noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi
zaznaczamy na okalających ścianach poziom przyszłego sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomocą
kołków szybkiego montaŜu mocujemy profil przyścienny NIDA UD27. Odległość pomiędzy punktami
mocowania nie moŜe przekraczać 600 mm.
5.2.3. MontaŜ sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyŜowym.
Ruszt ten składa się z dwóch warstw profili NIDA CD 60 ułoŜonych w dwóch płaszczyznach i
wzajemnie do siebie prostopadłych. Do profilu przyłączeniowego NIDA UD 27 przed jego
zamocowaniem przyklejamy taśmę izolacji akustycznej. Profil NIDA CD 60 wsuwamy w
przymocowany do ściany profil NIDA UD 27. Jednocześnie w profil NIDA CD 60 naleŜy włoŜyć
wieszaki obrotowe lub noniuszowe i zaklinować. Poszczególne warstwy profili mocowane są pomiędzy
sobą za pomocą łączników krzyŜowych. Miejsca wzdłuŜnych połączeń profili NIDA CD 60 powinny
być rozmieszczone mijankowo (przesunięcie o minimum 400 mm). Profile NIDA CD 60 przedłuŜa się
za pomocą łącznika wzdłuŜnego. Łącznik wsuwamy pomiędzy profile i łączymy z nimi za pomocą
blachowkrętów 3,5x 9,5/11mm, tzw. pchełek. Rozstaw pomiędzy wieszakami nie powinien być większy
niŜ 750 mm. Rozstaw pomiędzy profilami warstwy górnej jest uzaleŜniony od grubości płyty g-k i
wynosi max. 1000 mm. Za pomocą poziomicy regulujemy płaszczyznę rusztu górnego poprzez
zamocowanie pręta w wieszaku obrotowym lub przedłuŜacza noniusza w wieszaku noniuszowym.
Profile główne i nośne naleŜy połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyŜowych, ułoŜyć folię i wełnę
mineralną. Zamontować płyty, połączenia między płytami i ścianami zaszpachlować, wzmacniając
wcześniej taśmą spinową.
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5.2.4. Mocowanie płyt g-k do rusztu.
Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty NIDA o grubości 12,5 lub 15 mm., Jeśli wymagają
tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość okładziny sufitowej moŜe być większa i wynosi 18, 20,
25 mm lub więcej.
Płyty NIDA mogą być mocowane do okładziny sufitowej w dwojaki sposób:
- poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłuŜna prostopadła do profili) – wówczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.
- wzdłuŜnie do profili rusztu dolnego (krawędź dłuŜsza wzdłuŜna równoległa do profili) – wówczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne płyt jest korzystniejsze, gdyŜ w
takim ułoŜeniu ich wytrzymałość na zginanie jest większa w kierunku zgodnym z kierunkiem ułoŜenia
włókien kartonu (równolegle wzdłuŜ płyty). Efektem takiego ułoŜenia płyt jest większy dopuszczalny
rozstaw rusztu między elementami nośnymi. Taki sposób mocowania przyczynia się do zmniejszenia
zuŜycia materiałów oraz obniŜa pracochłonność montaŜu.
Przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podłuŜnych
krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania
płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (ciętych) krawędzi płyt opierały się i były
przykręcone do profili NIDA CD 60. Kierunek montaŜu płyt g-k w pomieszczeniu powinien być taki,
aby krawędzie wzdłuŜne płyt (fabrycznie fazowane) były równoległe do kierunku padającego światła
słonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili NIDA CD 60 wynosi 17
cm. Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm (nie moŜna
wykonywać spoin krzyŜowych). W zaleŜności od konstrukcji oraz rodzaju materiału, z jakiego
wykonany jest strop, dobiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia
zawiesi sufitowych w stropach Ŝelbetowych stosujemy kołki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60
pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi prętowych – pierścieniowe kotwy metalowe z
gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w
kotwy spełniają warunki ochrony przeciwpoŜarowej. W przypadku dachów z blachy trapezowej
stosujemy specjalne łączniki “V” współpracujące
z nagwintowanym prętem. W sufitach z odpornością ogniową stosujemy wyłącznie wieszaki
noniuszowe.
5.2.5. Układanie wełny mineralnej na ruszcie.
Na metalowym szkielecie, na którym zawiśnie sufit podwieszany, rozłoŜyć moŜna materiał izolacyjny:
wełnę szklaną, wełnę mineralną lub inne materiały. Odstępy między profilami są na tyle niewielkie, Ŝe
nie trzeba stosować dodatkowych mocowań płyt wełnianych – oprą się na krzyŜowych połączeniach
szkieletu
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z ST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych
elementów, zgodności robót z ST.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować :
- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych
przez dostawców systemu),
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montaŜu rusztu,
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- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroŜy, wymiarów),
prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeŜach,
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności
- 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być
zgodna z kosztorysem nakladczym i ustaleniami z osobą nadzorującą. Nie powinien on obejmować
Ŝadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez osobę nadzorującą.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.1.
Przy wykonywaniu robót montaŜowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony
przez wykonawcę, a takŜe nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane
wszystkie spostrzeŜenia dotyczące konstrukcji rusztu metalowego oraz wypełnienia z płyt karto-gips i
płyt z wełny mineralnej.
8.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów
naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
8.1.2. Odbiór techniczny robót.
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć
następujące zagadnienia:
- poprawność wykonania montaŜu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia)
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi)
- zgodność wykonania robót z projektem
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Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań
• przygotowanie podłoŜa
• przygotowanie i montaŜ rusztu metalowego do stropów
• przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułoŜenie wełny oraz szpachlowanie połączeń i styków)
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu
10. Przepisy związane
10.1. Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10.2. Normy:
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowiska.
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.
Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych przegród
pionowych.
PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych
elementów budowlanych.
PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.
„Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGLNOBUDOWLANE
DM. 02.05.00 – GŁADŹ

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem gładzi w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20
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 prowadzenia robót związanych z wykonaniem
gładzi w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki
w Łodzi przy ul. Rojnej 20 i obejmują.
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- gruntowanie podłoŜa,
- wykonanie warstwy wyrównującej ściany,
- roboty wykończeniowe - szlifowanie,
- odwiezienie sprzętu
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią
rysunkową Opracowania ORB i poleceniami osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2.2 Stosowane materiały
2.2.1 Impregnat do gruntowania
Szybkoschnąca emulsja gruntująca
● do nasiąkliwych, chłonnych podłoŜy
● na tynki, mury
● na wylewki cementowe i anhydrytowe
● pod posadzki i podkłady podłogowe
● pod kleje, tynki, gładzie, farby
Właściwości
● zmniejsza i reguluje chłonność podłoŜa
● wzmacnia podłoŜe i ogranicza pylenie
● jest wysoce wydajny - rozcieńczanie wodą 1:1
Główne parametry
● zuŜycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2
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● rozpoczęcie prac po gruntowaniu po 2 h
2.2.2. Masa szpachlowa
Parametry techniczne
Skład: Mieszanka wysokiej jakości gipsu naturalnego i białych wypełniaczy dolomitowych
modyfikowanych polimerami.
Temperatura stosowania: Prace naleŜy wykonywać przy temperaturze otoczenia, materiału i podłoŜa
od +5°Cdo +25°C.
Czas przydatności do uŜycia: minimum 1,5 godziny.
Grubość warstwy: 3 – 4 mmw dwóch warstwach.
PrzybliŜone zuŜycie: średnio zuŜywa się 1 kgmasy na 1 m2powierzchni przy średniej grubości 1mm.
Proporcje mieszania: 0,66 l. wody na 1 kgsuchej mieszanki.
Okres przechowywania: W suchych warunkach i nieuszkodzonym opakowaniu, na paletach
drewnianych okres przydatności do uŜycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
Zgodność z normami: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 13279-1.
3. Sprzęt
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien
odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Do wykonania tynku naleŜy uŜywać:
– mieszarki do zapraw
– zacieraczki do tynków, pace metalowe,
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać
zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom
trzecim. Prace naleŜy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a
w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poŜ (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).
5.2.Gruntowanie podłoŜa
5.2.1.Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne,
nie związane właściwie z podłoŜem warstwy naleŜy przed zastosowaniem emulsji usunąć.
5.2.2.Przygotowanie emulsji
ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego uŜycia. Nie wolno jej
łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.
5.2.3.Sposób uŜycia
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoŜe w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłoŜach,
do pierwszego gruntowania moŜna zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po
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wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie naleŜy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.
UŜytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., naleŜy
rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałoŜenia
5.3.Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a takŜe wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub
trzywarstwowe). Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróŜnia się
następujące typy tynków gipsowych:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałoŜonej warstwy za pomocą rolki.
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków
naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podłoŜa i masy tynkarskiej, a takŜe warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej
pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność załoŜonej w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroŜnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,
– w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę,
_- w naroŜnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są
niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeŜe tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót z kosztorysem nakładczym i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy.
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6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez dostawcę, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podłoŜy
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilŜania,
f) chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu. ŚwieŜe podkłady z
tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badań powinny być porównane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜa,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót. Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od
daty
ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych
przeprowadzać naleŜy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5
st.C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, ze
przygotowane podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2
niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniŜej 0 st.C.
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 (metr kwadratowy)
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z kosztorysem nakładczym i ustaleniami
osoby nadzorującej
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna" wg jednostek obmiaru określonych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- gruntowanie podłoŜa,
- wykonanie warstwy wyrównującej ściany,
- roboty wykończeniowe - szlifowanie,
- odwiezienie sprzętu
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji
modularnej.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymaganiai badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
DM. 02.06.00 – OKŁADZINY Z PŁYTEK

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem okładzin ściennych i podłogowych z płytek w związku z wykonaniem prac
remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im.
Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
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 prowadzenia robót związanych z wykonaniem
okładzin ściennych i podłogowych z płytek w remontowych pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza
sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
i obejmują.
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu i materiału,
- przygotowanie podłoŜa,
- układanie płytek,
- fugowanie,
- odwiezienie sprzętu
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2.2 Stosowane materiały
2.2.1. Glazura i terakota
Płytki powinny odpowiada następującej normie:
Płytki powinny odpowiadać następującym normom :PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN
178:1998, PN-EN 159:1996
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełnia wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełnia wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.
3. Sprzęt
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien
odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Do wykonania tynku naleŜy uŜywać:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania
kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji
klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać
zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom
trzecim. Prace naleŜy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a
w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poŜ (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).
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5.2. Wykonanie wykładziny
5.2.1. PodłoŜa pod wykładziny
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
• podkłady związane z podłoŜem – 25 mm
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami
i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10
m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów
konstrukcyjnych oraz w styku roŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów
cementowych włóknem polipropylenowym.
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
5.2.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niŜ połowa płytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji
wzory lub składająca się z roŜnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych
wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytek.
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Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika.
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności
świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią płytki.
MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie
przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Przed
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ
usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą
mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska
wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich
wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane
mogą być takŜe płytki.
5.3. Wykonanie okładzin
5.3.1. PodłoŜa pod okładzinę
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
• ściany betonowe
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
• płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania
podłoŜa.
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
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W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut)zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania:
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone
łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na
długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości
kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4.
5.3.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz
rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Przed
układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.
Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego
rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa.
Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności
świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o duŜych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych
(np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji
klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą
mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką.
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien
być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im
wymaganiom.
Impregnowane mogą być takŜe płytki.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót z ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót,
jak i po ich zakończeniu.
W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar
lub badanie.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 (metr kwadratowy)
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z kosztorysem nakładczym i ustaleniami
osoby nadzorującej
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
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9. Podstawa płatności
Zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna" wg jednostek obmiaru określonych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu i materiału,
- przygotowanie podłoŜa,
- układanie płytek,
- fugowanie,
- odwiezienie sprzętu
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN - 85/B - 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych
wielkości
PN - 85/B - 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.
PN - 81/B - 06254 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych
PN - 65/B - 14504 Zaprawy cementowe.
10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych z uwzględnieniem
zmian i uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi zmianami.PN-88/B-01300 Cementy.
Terminy i określenia.
PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
DM. 02.07.00 – ROBOTY MALARSKIE

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z malowaniem powierzchni ścian i sufitów w związku z remontem pomieszczeń sali
gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
przy ul. Rojnej 20.
.
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
malowaniem powierzchni ścian i sufitów w związku z remontem pomieszczeń sali gimnastycznej i
zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20
i obejmują:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu i materiału,
- gruntowanie podłoŜy,
- malowanie ścian i sufitów,
- montaŜ siatek ochronnych,
- sprzątanie po robotach malarskich,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
osoby nadzorującej.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
00.00.00 „Część ogólna”

ST DM.

2.2. Farby
Do malowania powierzchni wewnętrznych (ściany i sufity) naleŜy stosować farby emulsyjne łatwo
zmywalne według kolorystyki wskazanej przez InŜyniera.
Do wykonania lamperii naleŜy stosować farby ftalowe miniowe 60% warstwa gruntująca oraz farby
ftalowe nawierzchniowa ogólnego stosowania warstwa nawierzchniowa – PN-C-81913:1998
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2.3. Siatki ochronne
Siatki ochronne na okna i sufit – zabezpieczające okna. SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA
POLIPROPYLENOWA PP - siatka : 4,5 x 4,5 cm oraz 10 x 10 cm wraz ze szkieletem mocującym.
Grubość sznurka siatki: 3 mm,-5 mm Kolor siatki: jasny
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako
stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
Do wykonywania robot wykładzinowych naleŜy stosować drobny sprzęt budowlany:
- wałki,
- pędzle,
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy. Transport moŜe
być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, Ŝe nie powoduje on:
- segregacji składników,
- zanieczyszczeń materiałów.
Do transportu naleŜy uŜywać samochodów skrzyniowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej do akceptacji harmonogram robót, uwzględniające
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać
i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i
osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały
jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace naleŜy prowadzić w sposób
zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i
p.poŜ (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
5.2. Roboty malarskie
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie. Wewnątrz budynku
pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym wyschnięciu gładzi
szpachlowych
5.2.1.Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie
a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń(np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).
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b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią
zaprawą.
c) Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami lateksowymi powinna
być nie większa niŜ 3% masy
d) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.2.2.Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
-w temperaturze nie niŜszej niŜ+5°C
-w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa
nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).
-prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niŜ 80%.
-przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią
wentylację.
-roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących
być źródłem poŜaru.
-elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z
instrukcją producenta farb
5.2.3.Wymagania dotyczące powłok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych
oraz farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
-odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
-bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
-zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Przy jednowarstwowej
powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoŜa.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na Ogólne zasady kontroli jakości
robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.
sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w szczególności:
- jakości wykonania powłok malarskich,
6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z osobą
nadzorującą
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez osobę
nadzorującą

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Jednostkami obmiaru są:
- 1m2 (metr kwadratowy)
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z kosztorysem nakładczym. Nie powinien
on obejmować Ŝadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez osobę nadzorującą.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Odbiór prac nastąpi w
oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć
wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu i materiału,
- gruntowanie podłoŜy,
- malowanie ścian i sufitów,
- montaŜ siatek ochronnych,
- sprzątanie po robotach malarskich,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi

10. Przepisy związane
10.1. Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

10.2. Normy:
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy
metodą przyśpieszoną.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 03.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE
DM. 03.01.00 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TREŚCI:

1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w związku z remontem
pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława
Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
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 prowadzenia robót związanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania w związku z remontem pomieszczeń pomieszczeń sali gimnastycznej
i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej
20 i obejmują:
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- demontaŜ starych grzejników,
- demontaŜ istniejącego układu odpowietrzania,
- demontaŜ pionów i gałązek,
- montaŜ grzejników,
- montaŜ zaworów odpowietrzających wraz z zaworami odcinającymi kulowymi,
- montaŜ zaworów termostatycznych z głowicami,
- montaŜ rur stalowych ocynkowanych,
- płukanie instalacji,
- próba szczelności,
- regulacja instalacji,
- montaŜ izolacji termicznej,
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,
- uporządkowanie terenu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST.09.00.01
„Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.09.00.01. „Część ogólna”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST. 09.00.01 „Część ogólna”
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2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Rury stalowe
Rury stalowe czarne łączone przez spawanie wg PN-74/H-74200 (prefabrykowane kolana gięte
wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco). Rurociągi naleŜy montować do ścian za
pomocą haków do rur wg BN 76/8860-01. Poziome rurociągi układać ze spadkiem min. 0,3‰
2.2.2. Odpowietrzniki
Odpowietrzenie – za pomocą odpowietrzników automatycznych zamontowanych według Dokumentacji
Projektowej.
 Wydatek powietrza max 7l/h
 Pmax 1,0 MPa
 Tmax + 1100C
Spełniające wymagania aprobaty technicznej AT/2000-02-0995-01
2.2.3. Grzejniki
Uniwersalne grzejniki płytowe z profilowanymi płytami grzejnymi elementami konwekcyjnymi,
wyposaŜone są w osłony boczne i osłonę górną typu grill. Dwa dolne i cztery boczne otwory
przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1 " umoŜliwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby
takŜe z boku. Grzejnik wyposaŜony jest we
wbudowaną wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną
dane techniczne
• Materiał : wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej
na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130
• Nominalna grubość blachy : płyty grzejne - 1,25 mm; konwektory - 0,50 mm
• Przyłącza : 2 x G ˝ " od dołu z prawej strony ( z lewej strony na zamówienie ),
4 x G ˝ " boczne
• Ciśnienie robocze : 10 bar
• Temperatura maksymalna : 1100C
• Ciśnienie próbne : 13 bar
• Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Farba do podkładowa olejna na pyle cynkowym przeciwrdzewna.
Farba nawierzchniowa ogólnego stosowania olejna.
Łączna grubość pokrycia 90 µm.
2.2.5. Armatura
Wszystkie grzejniki naleŜy wyposaŜyć w zawory
- na zasilaniu zawory typu RTD-N z ustawieniem wstępnym w/g Normy PN-90/M-75011, HD 12152 szereg F z wyjątkiem wersji UK
- na powrocie zawory zaporowe odcinające umoŜliwiające odseparowanie grzejnika od instalacji np.
demontaŜ, wymiana. Wydajność:
 10 – kvs1,5-1,8 m3h
 15 – kvs2,2-2,5 m3h
Zawory spełniające normy zgodne z DIN 3842-1
- głowice termostatyczne, zakres nastawy temperatury 8-280C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu,
moŜliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. Głowice spełniające
wymagania normy europejskiej EN 215-1 oraz PN-EN 215:2002
2.2.6. Izolacje termiczne
W budynku wykonać izolacje termiczne rurociągów przebiegających w pomieszczeniach ogrzewanych
otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej. Izolacje termiczne wg PN-85/B024421 prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV lub z folii aluminiowej.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.09.00.01. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany przez
wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom ST.09.00.01. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn wykonawcy jako stronie
wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST.09.00.01. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.09.00.01. „Część ogólna".
Wykonawca
przedstawi
Inspektorowi
nadzoru
do
akceptacji
projekt
organizacji
i harmonogram robót, jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe
zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny
koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował
materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób
trzecich. Prace naleŜy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a
w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p. poŜ (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
5.2. Szczególne warunki wykonania robót
5.2.1. DemontaŜ istniejącej infrastruktury:
DemontaŜ starych grzejników, istniejącego układu odpowietrzającego oraz pionów i gałązek
przeprowadzić w sposób zgodny z załoŜeniami niniejszej specyfikacji, elementy zdemontowane
składować w miejscu do tego przeznaczonym bądź wywozić z miejsca budowy do punktu skupu złomu
(szczegółowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji zadania). Powstałe ubytki po zdemontowanej
infrastrukturze uzupełnić tynkiem z gotowych mieszanek oraz dodatkowo przy przejściach przez ściany
i stropy pianką poliuretanową (wypełnienie większych ubytków).
5.2.2. MontaŜ rur stalowych:
Przewody instalacji wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, łączonych przez spawanie
zabezpieczonych antykorozyjnie. Przewody układać pod stropem piwnicy ze spadkiem 3% w kierunku
rozdzielacza w kotłowni. Jako kompensację wykorzystać naturalne załamania. Instalację montować do
ścian i stropu za pomocą uchwytów.
5.2.3. MontaŜ grzejników:
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i parapetu nad grzejnikiem powinna wynosić nie
mniej niŜ 100mm. Odległość między grzejnikiem a ścianą, na której grzejnik jest zawieszony, nie
powinna być mniejsza od 30mm. Dla kaŜdego grzejnika na przewodzie łączącym go z pionem
zasilającym naleŜy montować zawór umoŜliwiający regulację wydajności cieplnej grzejnika. Wsporniki
pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadły do powierzchni ściany, tak
aby grzejnik opierał się na wszystkich wspornikach. Grzejniki łączyć z gałązkami w sposób
umoŜliwiający ich montaŜ i demontaŜ, bez uszkodzenia gałązek i ścian. Grzejniki wyposaŜyć w ręczny
zawór odpowietrzający
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5.2.4. MontaŜ armatury:
Armaturę w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy montować w miejscach dostępnych,
umoŜliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. Armaturę zaporową naleŜy
ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana,
wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwęŜką, nie moŜe
być mniejsza niŜ 1,5 średnicy rury
5.2.5. MontaŜ izolacji:
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia
rurociągów lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Roboty montaŜowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i
wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. Końce otulin izolacyjnych
winny być zabezpieczone rozetą aluminiową koloru czerwonego (dla przewodów zasilających) lub
koloru niebieskiego (dla przewodów powrotnych). Materiały do wykonania izolacji cieplnej
rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz
budynków powinny spełniać wymagania ochrony p-poŜ., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniające ogień.
Cecha / właściwość
izolowanej rury

Metoda testu

Wynik

Kolor

Kolor zewnętrznego płaszcza:
- standardowo szary
- RAL 9010 na specjalne zamówienie

Gęstość

20 kg/m3 ±15%

Współczynnik
przewodzenia ciepła (λ)

DIN 52613

Maksymalna temperatura
pracy

0,035 W/mK przy temp. średniej 40°C
135°C

Kategorie poŜarowe

PN-B-02873:96

Nie rozprzestrzenia ognia

Dopuszczenie higieniczne

Wg procedury PZH

Dopuszczony do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na stały
pobyt ludzi

Wytrzymałość na
ściskanie

10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa

Zapach

Neutralny

Tolerancje wymiarów

Długość
Średnica wewnętrzna
Grubość otuliny

±5mm
+3/-0mm
0,5mm/+2,0mm
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Średnica zewnętrzna
izolowanej rury
cale
DN
mm

N = 20 mm
Kod
mb/kart.

Grubość ścianki
P = 25 mm
S = 30 mm
Kod
mb/kart.
Kod
mb/kart.

3/8

10

18

N-18

69

P-18

54

1/2

15

23

N-23

60

P-23

40

S-23

37

3/4

20

28

N-28

54

P-28

40

S-28

28

W-28

18

1

25

36

N-36

40

P-36

28

S-36

25

W-36

18

1 1/4

32

44

N-44

37

P-44

25

S-44

21

W-44

14

1 1/2

40

50

N-50

28

P-50

21

S-50

18

W-50

13

54

N-54

25

P-54

21

W = 40 mm
Kod
mb/kart.

2

50

62

N-62

21

P-62

18

S-62

14

W-62

11

2 1/2

65

78

N-78

14

P-78

13

S-78

11

W-78

8

3

80

90

N-90

13

P-90

11

S-90

11

W-90

7

4

100

108

N-108

11

P-108

8

S-108

7

P-114

7

114

standardowa długość 1 metr; inne wymiary dostępne na zamówienie pakowane w kartony, wym. 102 x 60 x 40 cm

6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.09.00.01 „Część ogólna”.
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu
zgodnie z kosztorysem nakładczym i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i
jakości wykonywania poszczególnych elementów.
6.2. Próba ciśnieniowa i szczelności instalacji
6.2.1 Badanie szczelności na zimno
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego obiegu oddzielnie.
Badania szczelności na zimno nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
poniŜej 00C. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie
skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od 50C) przed
rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie
odpowietrzona. W tym okresie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz
skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych przy ciśnieniu statycznym
słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniŜszym punkcie.
Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia
próbnego i działce elementarnej:
- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla ciśnienia próbnego 0,6Mpa,
- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla ciśnienia próbnego 1,6Mpa.
Ciśnienie próbne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywać przez 30 minut. Wynik
próby naleŜy uznać za pozytywny, jeŜeli manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia.
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6.2.2 Regulacja działania
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonano średnice
rurociągów zgodnie z projektem. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru. Wszystkie
zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto naleŜy skontrolować
prawidłowość odpowietrzenia zładu.
Regulacja winna odbywać się w następującej kolejności:
- Nastawa i blokada zaworów równowaŜących
- Nastawa wstępna na zaworach grzejnikowych
- MontaŜ i ustawienie głowic termostatycznych
Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać przy
temperaturze zewnętrznej moŜliwie najniŜszej, lecz nie niŜszej niŜ obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ 60C,
b) ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:
- skontrolowaniu pracy grzejników, w sposób przybliŜony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na
dotyk” przewodów zasilających i powrotnych przy grzejniku,
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach,
- skontrolowania spadków temperatury wody w poszczególnych odgałęzieniach.
6.2.3 Uruchomienie instalacji
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonano średnice
rurociągów zgodnie z projektem. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru. Wszystkie
zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto naleŜy skontrolować
prawidłowość odpowietrzenia zładu. Uruchomienie instalacji, w trakcie której powinna pracować cała
instalacja, winno odbywać przez obserwację w ciągu 72 godzin następujących parametrów:
- szczelności instalacji i urządzeń w trakcie pracy „na gorąco”
- zdolności kompensacyjnej przewodów
- temperatur na poszczególnych obiegach
- temperatury zasilenia i powrotu na stronie wtórnej i pierwotnej
- prawidłowości pracy regulatorów
- prawidłowości ustawienia krzywych
- prawidłowości działania zabezpieczeń
6.2.4 Badania szczelności i działania w stanie gorącym
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po
uruchomieniu węzła. Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy dokonać oględzin wszystkich
połączeń uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłuŜek, wszystkie
zauwaŜone nieszczelności i inne
usterki naleŜy usunąć. Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeŜeli cała instalacja nie wykazuje
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, naleŜy po próbie szczelności na gorąco
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką moŜna
uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie 3 dobowej obserwacji
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST.09.00.01 „Część ogólna".
81

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI PRZY ul. ROJNEJ 20

Jednostką obmiaru jest:
- 1 mb (metr bieŜący),
- 1 szt. (sztuka),
- kpl. (komplet)
Obmiar powinien być zgodny z kosztorysem nakladczym i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien
on obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST.09.00.01„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny
wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST.09.00.01 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych
według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- demontaŜ starych grzejników,
- demontaŜ istniejącego układu odpowietrzania,
- demontaŜ pionów i gałązek,
- montaŜ grzejników,
- montaŜ zaworów odpowietrzających wraz z zaworami odcinającymi kulowymi,
- montaŜ zaworów termostatycznych z głowicami,
- montaŜ rur stalowych ocynkowanych,
- płukanie instalacji,
- próba szczelności,
- regulacja instalacji,
- montaŜ izolacji termicznej,
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,
- uporządkowanie terenu budowy.
10. Przepisy związane.
10.1. Akty prawne:
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10.2. Normy:
⇒ PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń kubaturze
600 m3 .
⇒ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze .
⇒ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania .
⇒ PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody .
⇒ PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą B1) .
⇒ PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .
⇒ PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.
⇒ PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. .
⇒ PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.
⇒ PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
⇒ PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.
⇒ PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
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⇒ PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
⇒ PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania.
⇒ PN-64/B-10400Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
⇒ PN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur
⇒ PN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur
⇒ PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki
10.3. Pozostałe przepisy
⇒ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych cz. II – instalacje
przemysłowe i sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 03.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE
DM. 03.02.00 –INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPIS TREŚCI:
1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

84

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI PRZY ul. ROJNEJ 20

1.
Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w związku z wykonaniem prac remontowych
pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława
Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
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 prowadzenia robót związanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego
Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20 i obejmują.
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,
- montaŜ okablowania
- montaŜ oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- pomiary sprawdzające,
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00
„Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią
rysunkową opracowania ORB i poleceniami osoby nadzorującej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
Materiały uŜyte do budowy, powinny spełniać warunki, określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót
muszą być fabrycznie nowe. Do wykonania robót naleŜy stosować materiały zgodnie z ST,
opracowaniem ORB i instrukcjami osoby nadzorującej. W odniesieniu do materiałów i wyrobów
posiadających aprobaty techniczne, aprobaty te winny być przedłoŜone InŜynierowi.
2.2
Materiały
2.2.1. Przewody
Przewody YdY 3 x 1,50 mm2 450/750V
Przewody YdY 3 x 2,50 mm2 450/750V
Przewody YdY 3 x 4 mm2 450/750V
Kabel głośnikowy SPC 515/SM
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2.2.2. Oprawy
Oprawa reflektor PG 250 N/H GAMMA wyposaŜone w klosz odporny na uderzenia.
2.2.3. Osprzęt kablowy
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do: typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i
liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe
powinny być zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.
2.3

Odbiór materiałów na budowie
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości i aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodności , kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy
przed ich wbudowaniem , poddać je badaniom, określonym przez osobę nadzorującą.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby nadzorującej. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako
stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi osobie nadzorującej do akceptacji harmonogram robót, jest na swój koszt
wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa
pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały,
odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował materiały w taki sposób, aby nie
stwarzały jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace naleŜy prowadzić w
sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać
przepisy bhp i p.poŜ (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
5.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych
Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm2. Przewody do lamp prowadzić w
peszlach na konstrukcji sufitu, a na ścianach prowadzić pod tynkiem. Rozmieszczenie punktów
oświetleniowych oraz typu lamp opisano w kosztorysie nakładczym. Łączniki instalować na wysokości
1,4 m. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,4 m, wszędzie stosować osprzęt
szczelny.
5.2. Instalacja teletechniczna zasady wykonania robót
Instalacje teletechniczne naleŜy wykonać przewodami wieloŜyłowymi układanymi w korytkach i
listwach kablowych lub rurach instalacyjnych (przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych, w
przestrzeni sufitu podwieszonego), oraz przewodami w osłonie z rur prowadzonymi pod tynkiem. W
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instalacjach teletechnicznych stosować wyłącznie kable i przewody z Ŝyłami miedzianymi o średnicy,
co najmniej 0,5 mm. Układanie instalacji okablowania strukturalnego w danym pomieszczeniu powinno
być ściśle skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych. Przy trasowaniu
ciągów instalacyjnych naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej liczby skrzyŜowań i zbliŜeń z ciągami instalacji
elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach
instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podane są w normach branŜowych. Ciągi instalacji
teletechnicznych powinny być w miarę moŜności prowadzone we wspólnych trasach z instalacjami
elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odległości, jeŜeli napięcie znamionowe
instalacji elektroenergetycznych nie przekracza 500 V. Kable i przewody teletechniczna powinny być
ułoŜone w taki sposób, aby stanowiły wydzielony ciąg instalacyjny, szczególnie przy prowadzeniu
instalacji na wspólnych konstrukcjach wsporczych, na drabinkach itp. W listwach ściennych i
przypodłogowych dzielonych instalacje teletechniczne i instalacje elektroenergetyczne mogą być
układane tylko w wyodrębnionych sektorach. W kanałach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza
się luźne układanie kabli i przewodów wieloŜyłowych.
5.3.. Trasowanie instalacji
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy naleŜy wykonywać
w rurach lub innych osłonach otaczających, rury naleŜy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami
poŜarowymi naleŜy uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy
strefami poŜarowymi. Przy skrzyŜowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami
izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm,
5.5. MontaŜ instalacji
MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów. Przed montaŜem drabinek, koryt i listew kablowych kablowych wykonać
trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa
powinna być prosta umoŜliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji
teletechnicznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób
trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji
teletechnicznych przez ściany, stropy i itp. Powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione
materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. Przewody
powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między
przewodami i innym wyposaŜeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony
bezpieczny i pewny styk. Po ułoŜeniu kabli przejścia przewodów przez przegrody oddzieleń
przeciwpoŜarowych, naleŜy uszczelnić i zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody lecz nie mniej
niŜ EI 60. Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone
projektowane warunki chłodzenia. Instalacja teletechniczna powinna być wykonana tak, aby nie
występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami
elektrycznymi stanowiącymi wyposaŜenie obiektu. Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być
dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i
środowiska, na które mogą być naraŜone. Przewody instalacji teletechnicznych naleŜy układać:
· podtynkowo
· natynkowo w listwach korytach i rurkach instalacyjnych
· nad sufitami podwieszanymi na drabinkach i korytkach kablowych.
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.
5.6. Kucie bruzd
JeŜeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy montaŜu instalacji.
Bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu
dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami
wynosiły nie mniej niŜ 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania
bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd,
przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych. Przy przejściach z
jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia
przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnymi łukami. Rury
w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi, ale w taki sposób, aby nie były
naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą być one równieŜ zatapiane w warstwie wyrównawczej
podłogi.
5.7. Układanie rur i osadzenie puszek
Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych naleŜy
wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury.
Łączenie rur naleŜy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych.
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu ściany była
zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów
dostosowaną do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na
głębokość 5 mm.
5.8. Wciąganie przewodów do rur
Do rur ułoŜonych zgodnie z p. 5.1.6. po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej,
naleŜy wciągać przewody przy uŜyciu spręŜyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z
drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.
6.
Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu
zgodnie z opracowaniem ORB i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości
wykonywania poszczególnych elementów.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Jednostką obmiaru jest:
- 1 mb (metr bieŜący),
- 1 szt. (sztuka).
Obmiar powinien być zgodny z kosztorysem nakładczym i ustaleniami osoby nadzorującej. Nie
powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez osobę nadzorującą.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie
oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
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Cena wykonania czynności obejmuje:
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,
- montaŜ okablowania
- montaŜ oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- pomiary sprawdzające,
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,
- uporządkowanie terenu objętego pracami remontowymi.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe Wymagania ogólne
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Włamaniowe systemy alarmu Ogólne wymagania i badania czujek
OBOWIĄZUJACE NORMY, ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz.
1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz.
676.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U.
nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia
14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, poz.
377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
140, poz. 906)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpoŜarowej. (Dz. U. Nr 22, poz. 206)
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)
ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, poz. 1104)
ZARZĄDZENIA
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28
grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol.
z 1996 r. Nr 28, poz. 295)
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. poz. 23 n
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27
czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol.
Nr 48, poz. 463)
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28
marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol.
Nr 22. poz. 216)
POLSKIE NORMY
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo uŜytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym —
Wymagania
szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E08401.02 ; PN-87/E- 08401.03;
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Zastępuje PN-70/E-79100 ;
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;
N – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia.
PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/43;
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PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
Zastępuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia
ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed
prądem przetęŜeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473;
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Dobór środkow ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Dobór grodków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporaŜeniowa.
Zastępuje PN-91/E- 05009/482;
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObciąŜalności prądowe
długotrwałe przewodów.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53;
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
Zastępuje PN – 92/E – 05009/537
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastępuje PN-93/E- 05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układa
ch niskiego napięcia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed poraŜeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;
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PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DM. 03.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE
DM. 03.03.00 –INSTALACJA WOD - KAN

SPIS TREŚCI:

1.

WSTĘP.

2.

MATERIAŁY.

3.

SPRZĘT.

4.

TRANSPORT.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.

OBMIAR ROBÓT.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z remontem instalacji wod-kan w pomieszczeniach sali gimnastycznej i
zaplecza sanitarnego Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
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 prowadzenia robót związanych
z remontem instalacji wod-kan w pomieszczeniach sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Zespołu
Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi przy ul. Rojnej 20 i obejmują.
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- demontaŜ istniejącej armatury sanitarnej,
- wykucie bruzd,
- montaŜ instalacji wod-kan
- biały montaŜ
- uporządkowanie terenu budowy
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM.
00.00.00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami
InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM. 00.00.00
„Część ogólna”
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Rury z PVC
Rury kanalizacyjne z PVC o średnicy ø 110 mm i 50 mm
2.2.2. Rury polipropylenowe
Rury i kształtki przeznaczone są do instalacji wewnętrznych ciepłej i zimnej wody uŜytkowej oraz
centralnego ogrzewania. Elementy systemu mogą być teŜ uŜywane tam, gdzie ich własności i cechy
konstrukcyjne okaŜą się przydatne. Dotyczy to w szczególności instalacji w budownictwie ogólnym i
przemysłowym, w tym takŜe instalacji do mediów agresywnych, w rolnictwie i wielu innych
dziedzinach gospodarki. Standardowe długości odcinków rur wynoszą 4 m. zakres średnic od 16 mm do
110 mm wg normy z serii PN-EN ISO 15874.
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2.2.3. Rury stalowe
Rury stalowe czarne łączone przez spawanie wg PN-74/H-74200 (prefabrykowane kolana gięte
wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco). Rurociągi naleŜy montować do ścian za
pomocą haków do rur wg BN 76/8860-01. Poziome rurociągi układać ze spadkiem min. 0,3‰
2.2.4. Izolacje termiczne
W budynku wykonać izolacje termiczne rurociągów przebiegających w pomieszczeniach nie
ogrzewanych łupkami z pianki poliuretanowej. Izolacje termiczne wg PN-85/B-024421
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV lub z folii aluminiowej.
zakres średnic izolowanych rurociągów:
DN - 10 mm do DN - 100 mm
grubość izolacji:
20, 25, 30 i 40 mm
gęstość pozorna izolacji (rdzenia):
20 kg/m3
współczynnik przewodności cieplnej wg EN ISO 8497:
0,035 - 0,036 W/mK (tśr - 40 stopni C)
0,032 W/mK(tśr-10 stopni C)
odporność na temperaturę:
+135 stopni C
klasyfikacja p.poŜ:
materiał samogasnący
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt uŜywany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST
DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie
wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy naleŜytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na
swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa
pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały,
odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a takŜe składował materiały w taki sposób, aby nie
stwarzały jakiegokolwiek zagroŜenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace naleŜy prowadzić w
sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać
przepisy bhp i p.poŜ (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
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5.2. Szczególne warunki wykonania robót
5.2.1. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna (instalacja wewnętrzna)
Instalację wykonać z rur PVC do instalacji wewnętrznych, kielichowych łączonych na uszczelkę
gumową. Rurociągi przechodzące przez stropy, ściany i prowadzone w bruzdach naleŜy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem wypełniając przestrzeń wokół przewodu materiałem trwale plastycznym.
Mocowanie do ścian za pomocą uchwytów z podkładkami elastycznymi z gumy lub PCV. Wykonać 2
zamocowania na kondygnacji. Podejścia odpływowe prowadzić w bruzdach ze spadkiem 2 -2,5%.
5.2.2. MontaŜ rur:
Przewody instalacji wykonać z rur polipropylenowych, o połączeniach zgrzewanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Przewody naleŜy montować do elementów budynku za pomocą
uchwytów stałych i przesuwnych, przystosowanych do rur polipropylenowych. Przewody naleŜy
układać ze spadkiem 2% w kierunku przyłącza i przyborów. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych
powinny umoŜliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłuŜeniami termicznymi. Jako
podpory ruchome moŜna traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz
prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umoŜliwiające wyłącznie osiowy ruch
rurociągu. Piony instalacji naleŜy prowadzić prosto, bez załamań, w przypadku konieczności
wykonania odsadzki, jej łuki powinny mieć promień wynoszący nie mniej niŜ 5 średnic pionu, a
odcinek poziomy powinien. Przewody pionu dwururowego, układać równolegle do siebie, zachowując
stałą odległość między ściankami wynoszącą 30¸40mm dla przewodów nieizolowanych oraz 60¸80mm
dla przewodów izolowanych. Pion zasilający powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z
lewej. Rurociągi pionowe prowadzić tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało
1cm na jedną kondygnację. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni
izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej 25mm.
Przewody z tworzyw sztucznych montować zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zachować normatywne odległości od
pozostałych instalacji wewnętrznych. Podejścia czerpalne usytuować na wysokości, umywalki od 1,0 –
1,15; natryski od 1,0 – 1,5; miski ustępowe 0,8 m powyŜej posadzki.
Łączenie instalacji z PP z innymi instalacjami
Do łączenia instalacji wykonanej z PP z armaturą sanitarną, grzewczą oraz metalowa stosuje się
kształtki z gwintami lub połączenie kołnierzowe. Kształtki z PP posiadają wtopki mosięŜne o gwintach
zewnętrznych lub wewnętrznych, które powlekane są galwanicznie warstwą chromu lub niklu. Gwinty
na wtopkach: -gwint wewnętrzny-gwint rurowy cylindryczny wg PN-EN ISO 228-1, -gwint
zewnętrzny-gwint rurowy stoŜkowy wg PN-EN 10226-1. Do połączeń gwintowych zaleca się
uŜywanie taśmy teflonowej lub pasty. Nie polecane jest stosowanie pakuł.W celu wykonania połączeń
szybko rozłącznych stosuje się min. połączenia rozłączne, śrubunki i półśrubunki.
5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być załoŜone tuleje co najmniej o 2
cm dłuŜsze niŜ grubość ścian lub stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona
materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na
materiał rur. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane
połączenia rur oraz nie mogą one stanowić dodatkowych punktów stałych.
5.2.4.MontaŜ izolacji:
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem
odbioru. Powierzchnia rurociągów lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
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oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Roboty montaŜowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z
instrukcją producenta. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta,
bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.
Końce otulin izolacyjnych winny być zabezpieczone rozetą aluminiową koloru czerwonego (dla
przewodów zasilających) lub koloru niebieskiego (dla przewodów powrotnych). Materiały do
wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz
budynków powinny spełniać wymagania ochrony p-poŜ., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniające ogień.
5.2.5. MontaŜ armatury:
Armaturę w instalacji ciepłej wody naleŜy montować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. Armaturę zaporową naleŜy ustawić tak, aby
kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Gdy średnica
armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana, wówczas długość
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwęŜką, nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5
średnicy rury
6.Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu
zgodnie z kosztorysem nakładczym i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i
jakości wykonywania poszczególnych elementów.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".
Jednostką obmiaru jest:
- 1 mb (metr bieŜący),
- 1 m3 (metr sześcienny),
- 1 szt. (sztuka).
Obmiar powinien być zgodny z kosztorysem nakładczym i ustaleniami InŜyniera. Nie powinien on
obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie
oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek
obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania czynności obejmuje:
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- demontaŜ istniejącej armatury sanitarnej,
- wykucie bruzd,
- montaŜ instalacji wod-kan
- biały montaŜ
- uporządkowanie terenu budowy
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10. Przepisy związane.
10.1. Akty prawne:
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10.2. Normy:
⇒ PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur
⇒ PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą B1) .
⇒ PN-81/B-107000.00 p.11 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych
⇒ PN-81/B-107000.00 p.11 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych
⇒ PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez
wpływ zwrotny”
⇒ PN-EN 806-1:2004 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: postanowienia ogólne”.
⇒ PN-C-89207:1997 „Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z PP-H, PP-B, PP-R”
⇒ PN-EN 10088-1:1998 „Stale odporne na korozję. Gatunki.”
⇒ PN-EN 111:2000 „Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.”
⇒ PN-C-73001:1996 „Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.”
⇒ PN-EN 817:2000 „Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne PN 10. Ogólne wymagania
techniczne”
⇒ PN-78/B-12630 „Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.”
⇒ PN-EN 12451:2004 (U) „Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie
zamykające zawory do pisuarów PN 10.”
⇒ PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
⇒ PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne badania i wymagania”.
⇒ PN-81/B-10700/041 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”.
10.3. Pozostałe przepisy
⇒ Warunki określające wymagania techniczne COBRTI Instal.. Warunki techniczne wykonania i
odbioru – instalacje wodociągowych
⇒ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe
⇒ WTWiOR – „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” – ITB
⇒ Przepisy wymienione w punkcie 10 STWiORB. Wymagania ogólne ST-WO.
⇒ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej i Grzewczej
⇒ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL, lipiec
2003 r.
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