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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa części
świetlicy w miejscowości Długi Kat - Osada na KLUB SENIOR +".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują prace w w/w inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane
Wykonawcy

przez

Zamawiającego

stanowią

część

umowy,

a

wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
były

w

całej

dokumentacji.

W

przypadku

rozbieżności

w

ustaleniach

w

poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane
określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe,
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od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy
materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy
przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku
gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło
to nie zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być
zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu
budowy, zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i
sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie
środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami,
olejami,
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem
norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót.
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1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi
przepisami

na

terenie

zaplecza

budowy,

w

pomieszczeniach

socjalno

–

administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy.

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego
oddziaływania materiału na środowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów
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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
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aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.

1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez
Zamawiającego.

1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.
CPV 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 4540000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

1.7 Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub
równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbiorów robót.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w
czasie

wykonywania

zadania

budowlanego,

rejestrowania

wykonania

robót,

przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym,
Wykonawcą i Projektantem.
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne
z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w
gatunku bieżąco produkowanym oraz powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.3. Materiały do wykonania robót.
Parametry materiałów podano w opisie robót.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi
jego użytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót.
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót::
- samochód samowyładowczy 5t,
- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t,
- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t.
- Samochód skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych

materiałów.

Liczba

środków

transportu

będzie

zapewniać

prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
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z

wymaganiami

specyfikacji

technicznej.

Następstwa

jakiegokolwiek

błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich prawidłowość.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją
specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy
przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3. Szczegółowe zasady wykonywania robót
5.3.1. Roboty rozbiórkowe
- Demontaż okna oraz ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do i ponad
2,00m2. Zakres robót obejmuje: ostrożne wykucie elementów ościeżnic drzwiowych
drewnianych wewnętrznych z muru, zdjęcie skrzydeł drzwiowych z odniesieniem i
złożeniem zdemontowanych elementów na wyznaczone miejsce składowania na
terenie budowy.
- Rozebranie posadzek . Zakres robót obejmuje skucie posadzek warstw podłogi
pod przewody instalacyjne oraz wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez
inwestora na terenie budowy.
- Rozkucia i przebicia w murach. Zakres robót obejmuje wykucie dodatkowych
otworów drzwiowych wraz wykonaniem nadproży z belek prefabrykowanych
żelbetowych typu L19 forma podwójna i pojedyncza . Do zakresu robót należy też
wyniesienie i posegregowanie gruzu na miejsce wskazanie przez inwestora na
terenie budowy.
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- Rozbiórkę części ścianek działowych. Zakres robót obejmuje rozbiórkę ścianek
działowych z bloczków betonowych z posegregowaniem i złożeniem materiałów z
rozbiórek na terenie budowy na miejscu wskazanym przez inwestora.
Materiały uzyskane z rozbiórki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie robót rozbiórkowych przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym
inwestorowi z określeniem asortymentu i ilości materiałów uzyskanych z rozbiórki.
Wykonawca dokonujący rozbiórki odwiezie lub odniesie uzyskane materiały z
rozbiórki na wyznaczone miejsce składowania, te które nadają się do dalszego
wbudowania lub użytkowania, natomiast te materiały, które nie nadają się do
dalszego wbudowania i użytkowania wywiezie samochodem samowyładowczym na
wskazane wysypisko i gruzowisko śmieci do 10 kilometrów.

5.3.2. Roboty murarskie
Roboty murarskie obejmują zamurowanie trzech otworów drzwiowych i
przemurowanie części otworu okiennego
Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo wapiennej. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót:
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.

5.3.3.Ścianki działowe i okładziny z płyt g-k
Planuje się wykonanie ścianek działowych o gr. 7.5 cm z obustronną okładziną
z płyt gipsowo- kartonowych GKI o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer.
70mm, z wypełnieniem wełna mineralną.
Planuje się wykonanie ścianek działowych o gr. 12 i 15cm cm z obustronną okładziną
z płyt gipsowo- kartonowych GKFI o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer.
100mm, z wypełnieniem wełna mineralną. Ściankę oddzielającą pomieszczenia klubu
seniora od pozostałych pomieszczeń należy wykonać z dwóch warstw płyt gipsowo kartonowych z obu stron.
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka
sposobów:
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- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża
uchwytami ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na
okładziny płyty.
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń
między łatami wkłada się wełnę mineralną.
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub
stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez
przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod
strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób
zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną
mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.3.4. Ścianki z sanitariatów z płyt wiórowych laminowanych wraz z
drzwiami
Ścianki czołowe, oraz drzwi wykonane z z 28 milimetrowej wielowarstwowej płyty
wiórowej, powlekanej obustronnie żywicami melaminowymi. Struktura płyty PE -,
matowa.
Wszystkie widoczne brzegi płyt , które nie są wpuszczone w profile, oklejane są
melaminą. Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych. Ściana czołowa
zwieńczona profilem górnym.
Drzwi jednoelementowe, bezprzylgowe, po zamknięciu licują się ze słupkami ściany
czołowej, amortyzowane uszczelką umieszczone w profilu słupkowym. Wyposażone
w zamek ukryty w płycie, ruchoma klamka i zamknięcie z sygnalizacją wolne/zajęte
Krawędzie zamknięte profilem aluminiowym.
Klamka w bezpiecznym kształcie “C”, z nylonu z trzpieniem stalowym. Zamknięcie
motylkowe “półkoła” z nylonu, z sygnalizacją wolne/zajęte. Kolorystyka standardowa
biały i szary.
MONTAŻ
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Montaż ścianek i drzwi sanitariatów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Rys.1. Wgląd kabin sanitariatów

5.3.5. Stolarka okienno- drzwiowa
Istniejące, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zdemontować i
odwieść w miejsce wskazane przez Inwestora.
Projektuje się drzwi

wejściowe z wiatrołapu do klubu seniora jako PCV o

współczynniku przenikania ciepła U≤1,5W/m2K, w kolorze brązowym z szybą
bezpieczną, drzwi z samozamykaczami.
Drzwi wewnętrzne projektuje się jako ramiakowe np. „Magnolia” prod. ERKADO,
kolor orzech CPL lub równoważne. Ościeżnice z MDF regulowane na całej
szerokości ościeży. Drzwi przesuwne w systemie naściennym z ościeżnicą
regulowaną. Przeszklenie drzwi szybą matową piaskowaną.
Drzwi wejściowe do kotłowni projektuje się jako pełne ppoż. EI30 w kolorze
brązowym. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,5W/m2 x K.
W ramach robót montażowych należy wykonać: przygotowanie podłoża,
dopasowanie i przycięcie elementów, wykonanie gniazd i panewek montażowych,
wykonanie klinów, klamer i haków montażowych, obsadzenie podokienników z
zamocowaniem,

wyspoinowanie

czasowych podpór i ich rozebranie.
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i

oczyszczenie

powierzchni

z

wykonaniem

Uwaga! Przed zamówieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie
sprawdzić z rzeczywistymi!

Projekt budowlany zawiera rzuty poziome z zaznaczonymi wymiarami głównymi
wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykazy ilościowe w projekcie i
przedmiarze

robót,

który

stanowi

integralną

część

projektu

budowlanego.

Projektuje się wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przez specjalistyczne zakłady
produkujące stolarkę budowlaną. Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do
wbudowania powinna być kompletna wykończona powłoką malarską fabrycznie, a w
przypadku drzwi oklejona również okleiną oszklona i wyposażona w okucia.
Stolarka okienno — drzwiowa powinna posiadać świadectwa dopuszczalności do
stosowania w budownictwie oraz atesty między innymi atest dotyczy współczynnika
przenikania ciepła „U” dla okien.
Kontrola jakości wykonanej stolarki winna być przeprowadzona w zakładzie
produkcyjnym. Każdy wyrób stolarki powinien być wyposażony w okucia
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe a w razie potrzeby w
samozamykacze.
Okucia powinny odpowiadać normom państwowym a w przypadku braku tych norm
wymiarom określonym w ITB dopuszczających do stosowania wyrobu stolarki
budowlanej w okucie na które została ustanowiona norma. Okucie powinno być
wykonane ze stali nierdzewnej. Stolarka powinna być wbudowana w sposób
zapewniający prawidłowe osadzenie I uszczelnienie w murze. Rozmieszczenie
punktów zamocowania stolarki winny być dopasowane do rodzaju i wymiarów
istniejących otworów okienno-drzwiowych. Wykonawca robót przed zamówieniem
stolarki okienno-drzwiowej dokona pomiarów z natury na miejscu budowy.

5.3.6. Pochwyty i elementy stalowe
W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, przy istniejącej
pochylni przy

wejściu frontowym planuje się wykonanie pochwytów stalowych

montowanych na ścianach budynku, oraz drugą stroną pochylni na słupkach
stalowych z rur o średnicy 6cm zakotwionych w betonowych fundamentach z betonu
C12/15 o wymiarach 20x20x100cm.
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Elementy

te

wykonać

jako

stalowe,

spawane,

malowane

farbami

chlorokauczukowymi- min. dwukrotnie.

5.3.7. Remont podłóg
Należy rozebrać istniejącą posadzkę z płytek terakotowych w istniejących
pomieszczeniach holu, pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym. następnie należy
wykonać cięcie warstw podłogi pod przewody instalacyjne
Należy wybrać nadmiar gruntu i odwieść w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podłoża

pod

przewody

wykonać

do

wymaganego

poziomu

z

piasku

gruboziarnistego zagęszczanego mechanicznie warstwami o grubości do 20 cm. Po
zasypaniu przewodów należy wykonać 10cm warstwę wylewki cementowej. Izolację
podposadzkową wykonać z folii PE o gr. 0,2 mm z wywinięciem na boki. Jako
izolacje termiczną należy ułożyć 15 cm warstwę z płyt styropianowych EPS 100-038
(dach/ podłoga). Płyty układać „na mokro”.
Nad płytami przewidziano wylewkę cementową gr. 10 cm zbrojoną siatką
stalową. Następnie należy wykonać nowe okładziny podłóg z płytek ceramicznych
na kleju elastycznym.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być
wolne od kurzu, zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy
przygotowywać mechanicznie.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm.
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny
przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodą.

5.3.8. Roboty okładzinowe
Posadzki
Planuje się ułożenie posadzek z płytek

ceramicznych antypoślizgowych na

kleju elastycznym w pomieszczeniach objętych opracowaniem.
Pod płytkami ułożyć izolacje z folii płynnej.
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Płytki mają być antypoślizgowe, przy wejściach do budynku dodatkowo płytki
powinny być mrozoodporne.
Okładziny ścienne
W pomieszczeniach WC planuje się wykonanie okładziny ścian z płytek
glazurowanych do 2,2m wysokości ścian. W pomieszczeniu aneksu kuchennego
należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych. Wymiary i kolorystykę płytek terakoto
ustalić wcześniej z Inwestorem. Stosować płytki w jasnych pastelowych kolorach.
Podłoże pod okładziny należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem
Uni- Grunt, lub równoważnym. Stosować klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.
Przestrzenie między płytkami zaspoinować masą w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
Przed ułożeniem okładzin ściennych należy wykonać wykonać izolację z folii
płynnej. Izolacje z folii płynnej na posadzkach należy wykonać w pomieszczeniach
gdzie występuje okładzina ścienna oraz w aneksie kuchennym pole o wym.
3,5x2,5m.

Posadzki
Planuje się ułożenie posadzek z płytek

terakotowych na kleju elastycznym. W

pomieszczeniach bez okładzin ściennych, należy wykonać cokoliki płytkowe z
wykończeniem listwami PCV.
Płytki mają być antypoślizgowe i kwasoodporne .
Okładziny ścienne
Wymiary i kolorystykę płytek terakotowych i glazury ustalić wcześniej z
Inwestorem.
Podłoże pod okładziny należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem UniGrunt, lub równoważnym. Stosować klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.
Przestrzenie między płytkami zaspoinować masą w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Przed ułożeniem okładzin, w łazienkach należy wykonać izolację z folii
płynnej .
Posadzka z płytek terakotowych lub kamionkowych układanych na zaprawie klejowej
„ATLAS” z cokolikiem – wymagania.
Zastosowane płytki gresowe muszą być antypoślizgowe z posiadaniem atestu na
antypoślizgowość i kwasoodporność. Płytki przed rozpoczęciem układania należy
posegregować według jakości, wymiarów i barw. Posadzka ułożona na istniejącym
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podłożu betonowym, które przed ułożeniem płytek należy utwardzić preparatem
gruntującym

„UNIGRUNT”

samopoziomującym

i

penetrującym.

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych z wyjątkiem malowania, które należy wykonać i po wykonaniu
posadzki: płytki muszą być ułożone w poziomie na szerokości spoiwo między
płytkami nie powinno być większe niż I mm. Materiały do wykonania posadzki winny
posiadać odpowiednie normy państwowe lub świadectwa ich dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy klejowej i innych preparatów
powinien być również podany sposób ich użycia przez producenta.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę. W ramach odbiorów międzyfazowych winny być przeprowadzone odbiory
warstw podkładu, a ponieważ podkład jest istniejący należy sprawdzić jego
wytrzymałość.

Odbiór

końcowy

robót

posadzkowych

obejmuje

sprawdzenie

zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową przez porównanie wykonanej
posadzki z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin
oraz pomiaru posadzki, równości posiadanych szerokości i prostolinijność spoin,
równomierność wykonania spadków i dokładność i staranność wykonania barwa,
wzory szlif itp. Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót.:
- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.
- Atest na antypoślizgowość
- Atest oceny higienicznej
- Atest ochrony przeciwpożarowej
- Ocena wykładzin w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną.

5.3.9. Roboty tynkarskie
Nowe tynki na ściance działowej wykonać jako zwykłe, cem.- wap. kat. III.
Należy wykonać przecieranie istn. tynków i miejscowe naprawy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można
wykonywać

tynki

zabezpieczających,

jedynie
zgodnie

przy
z

zastosowaniu

„Wytycznymi

środków

odpowiednich

wykonywania

robót

budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.10. Roboty malarskie
Malowanie tynków i płyt g-k wykonać farbami emulsyjnymi, minimum trzykrotnie,
do uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustalić z Inwestorem. Stosować
jasną kolorystykę.
Stosować farby zmywalne o podwyższonej odporności na uszkodzenia i
szorowanie.
Uwaga.
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W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej
farby.
Malowanie tynków wykonać farbami emulsyjnymi, minimum trzykrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustalić z Inwestorem.
Stosować farby parporzepuszczalne, zmywalne o podwyższonej odporności na
uszkodzenia i szorowanie.
Uwaga.
W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej
farby. Roboty malarskie mają być wykonane ręcznie zgodnie z instrukcją producenta
z prawidłowo ustawionych drabin. W czasie malowania powinna być powadzona
kontrola międzyfazowa dotycząca:
-

sprawdzenia

jakości

materiałów

malarskich-

sprawdzenia

wilgotności

i

przygotowania podłoża pod malowanie - sprawdzenie jakości wykonania kolejnych
powłok malarskich- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.
Odbiór robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót w terminie nie wcześniej
niż po siedmiu dniach po wykonaniu malowania.
Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót:
- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280
- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
Świadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrznie

malowanych

powierzchni

ciepłym

powietrzem

od

przewodów

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym
ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5.
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i
lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

5.3.11. Docieplenie budynku
Docieplenie ścian zewnętrznych
Styropian odmiany EPS- 80-036 typ FASADA samogasnący.
Wymagania
a) płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
b) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
a) dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
b) dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
wymiary:
a) długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
c) szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
d) grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
a) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji,
ilość i pieczątkę pakowacza.
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Struktura styropianu – zwarta , niedopuszczalne są luźno związane granulki,
Powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków,
Krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbień i wyłamań,
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa
dla każdej próbki. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne
z PN-EN 13163:2004/AC:2006.
Uwaga! Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co
najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania.

Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego
SSA 1363 SM(100) lub

Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy bezwzględnie stosować łączniki
mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie tj. Świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna długość
łączników 180mm.
Tynk
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku
metodą lekką należy zastosować tynk sylikonowy o fakturze „Baranek” o uziarnieniu
1,5mm.
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania naroży przy
ościeżach okien, drzwi balkonowych, cokołu i narożach budynku powinny być
wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5mm
Docieplenie ścian w gruncie należy wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego)
XPS300-035 o grubości 17cm. Płyty naklejane, dodatkowo mocowane kołkami z
tworzywa sztucznego z dwoma warstwami wzmacniającymi z siatki z włókna
szklanego.
Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa zatopioną w niej siatką z włókna szklanego SSA
1363 SM(100).
Zakres robót obejmuje: cięcie płyt styropianowych, przygotowanie zaprawy klejowej,
oczyszczenie powierzchni ścian i ościeży, przyklejenie siatki z włókna szklanego na
powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem warstwy z zaprawy klejowej
(przykrywającej) wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych, przyklejenie drugiej
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warstwy wzmacniającej z siatki z włókna szklanego. Założenie ochrony narożników
wypukłych, przygotowanie zaprawy tynkarskiej i pokrycie ocieplonych powierzchni
cienką powłoką - wyprawą elewacyjną z tynku mozaikowego.
Cokół ma być docieplony poniżej istniejącego poziomu terenu. Styropian od gruntu
na zewnątrz obłożyć folią polietylenową szeroką specjalnej odmiany grubości
0,30mm, lub równoważnej.
Powyżej poziomu terenu należy wykonać docieplenie ścian i ościeży z płyt ze
styropianu samogasnącego EPS- 80-036 wg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, o gr. 17cm. Płyty styropianowe po
naklejeniu na ściany należy dodatkowo mocować łącznikami z tw. sztucznego. W
poziomie parteru nałożyć dodatkową warstwę siatki.
Warstwa wykończeniowa
Warstwę

wykończeniową

może

stanowić

tynk

cienkowarstwowy

lub

tynk

cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej
powinien zostać przeprowadzony między innymi w oparciu o obliczenia cieplnowilgotnościowe ocieplanej ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego.
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od
nałożenia warstwy zbrojonej. Do warstwy wykończeniowej zastosowano tynk
sylikonowy o fakturze „Baranek” o uziarnieniu 1,5mm . Na warstwie zbrojonej należy
wykonać podkład z farby sylikatowej.

Zastosowanie podkładu zapobiega

przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw
klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność
tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną
warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy
od jej wykonania.

5.3.12. Przełożenie pochylni i schodów
Przełożenie kostki na pochylni i schodach polega na rozebraniu odcinka kostki
brukowej o szerokości ok. 0,5 od ściany na całej długości pochylni i rozebraniu
istniejących schodów . Następnie należy przesunąć istniejącą po przeciwnej stronie
pochylni palisadę tak aby szerokość

pochylni wynosiła 1,5m. Po przesunięciu

palisady w miejscu luki należy ułożyć kostkę z rozbiórki, ewentualne braki uzupełnić
nową kostką. Następnie należy ułożyć schody wejściowe z kostki betonowej z
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rozbiórki na podsypce cementowo - piaskowej

1:4

gr. 3cm w obramowaniu z

obrzeży betonowych 8x30cm z rozbiórki.

5.3.13 Wykonanie opaski odwadniającej
Planuje się wykonanie opaski odwadniającej o szer. 0,68m, a o nawierzchni z kostki
betonowej o gr. 6 cm, w kolorze do uzgodnienia z inwestorem, na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr. 3cm, w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie
betonowej z betonu C12/15..
Opaskę odwadniającą wokół budynku należy wykonać ze spadkiem 2% od ścian
zewnętrznych w budynku. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych
elementem betonowym ściekowym na szerokości opaski odwaniającej o wymiarze
50 x 50 x15cm.
Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm zagęszczona. Sprawdzenie profilu
oraz uzupełniające wyrównanie

podłoża, rozścielenie

podsypki cementowo-

piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem w miejsce wbudowania,
wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu zagęszczenie podsypki ręczne z
polewaniem wodą.
Pod podsypką należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 10cm
Nawierzchnia z kostki grubości 6cm w koloru do uzgodnienia z inwestorem układanej
na podsypce cementowo-piaskowej. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu
podsypki cementowo-piaskowej, zagęszczenie podsypki wibratorem. Ułożenie kostki
brukowej z przycięciem kostki do linii brzegowej układanej powierzchni opaski
odwadniającej wokół budynku. Ubicie kostki betonowej. Kontrola jakości ułożenia
kostki i sporządzenia spadków nawierzchni. Obrzeża betonowe o wymiarach 8x
30cm na ławie4 betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Rozścielenie
podsypki piaskowej i przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej według
podanych punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą
cementową wraz z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży
ziemią wraz z jej ubiciem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
oraz jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po
wykonaniu

pomiaru

i

prób

wykonawca

przedstawi

na

piśmie

ich

wyniki

Zamawiającemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo

zamówień Publicznych, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - Deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W
przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia
dostarczona

do

robót

będzie

posiadać

dokumenty

określające

w

sposób

jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

6.3 Dokument budowy.
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny
być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem

25

kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w
szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych,
- odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń
powinny

być

przechowywane

na

placu

budowy

w

miejscu

odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie
wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną
całość. Obmiar robót każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę
gotowości do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z
prób oraz pomiarów wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz
sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest
przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy
urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny,

8.2.1 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem

Zamawiającego.

Odbiór

powinien

być

przeprowadzony

niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją
techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od
przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje
decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji
Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
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8.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiający.

8.2.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy
opisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze
specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych.
W

przypadkach

niewykonania

wyznaczonych

robót

poprawkowych

lub

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.
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8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatków
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
Świadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia.
PN-83/Z-083000

Ochrona

pracy.

Procesy

produkcyjne.

Ogólne

wymagania

bezpieczeństwa.
PN-N-18001:1999

Systemy

zarządzania

bezpieczeństwem

i

higieną

pracy.

Wymagania.
29

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów

deklarowania

zgodności

wyrobów

budowlanych

oraz

sposobu

oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
poz.838 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)

31

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Przebudowa części budynku świetlicy w miejscowości Długi Kąt Osada na KLUB SENIOR +

Lokalizacja:
Długi Kąt- Osada; dz. nr ewid. 2138/41 , gm. Józefów

Inwestor:
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Biłgoraj – styczeń 2017
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I. WSTĘP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonawstwem instalacji elektrycznych dotyczącego realizacji
zadania: Przebudowa części budynku świetlicy w miejscowości Długi Kąt - Osada na KLUB
SENIOR +
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.
Częścią integralną opracowania stanowią: projekt budowlany oraz przedmiar robót.
3. Zakres robót objętych niniejsza częścią ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych określonych w dokumentacji wykonawczej, w
poniższym zakresie:
•

Wykonanie instalacji oświetleniowej ogólnego przeznaczenia i awaryjnego

•

Wykonanie instalacji gniazdowej

•

Budowa rozdzielnicy wraz z doprowadzeniem zasilania z istn. ZN

•

Wykonanie instalacji komputerowej

•

Wykonanie instalacji telewizyjnej

4. Podstawowe określenia
W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących
przepisach:

3

o

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” ( tj. Dz.U. z 2006,
Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót zapoznać się ze
wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca
powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia
odpowiedniego przygotowania frontu robót. Wykonywanie robót należy koordynować na
bieżąco we współpracy z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas
wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót
elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w ST – część budowlana. Przy
wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest podwykonawcą – wymagań
generalnego wykonawcy w zakresie BHP. Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca
dokonuje technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem
odpowiednich pomiarów. Wykonawca odpowiada za dobór wykwalifikowanych
pracowników do wykonania powierzonych mu prac. Po zakończeniu robót elektrycznych
wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, czyli zbiór dokumentów
wymaganych oraz niezbędnych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru
końcowego.

II.

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych określonej w pkt. 1 należy stosować przewody, kable,
sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:
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•

dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
określonego systemu oceny zgodności

•

wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego
systemu oceny zgodności

•

oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiązującymi przepisami

2. Wymagania techniczne ogólne
Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby: przewody, urządzenia,
aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i określone
wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.
2.1 Tablica rozdzielcza
Tablica TR instalować na wysokości 1,3m nad posadzką. Zasilanie tablicy rozdzielczej z istn.
ZN wykonać jest poprzez kabel YAKY 5x16mm 2. Zamontować przycisk przeciwpożarowy
P.Poż oraz licznik na szynę DIN. Przewody sterownicze od przycisku P.Poż do TR wykonać
przewodem ogniotrwałym. Lokalizacja tablicy jak na rys. E1.

2.2 Instalacja oświetlenia ogólnego
Instalację elektryczną w mieszkaniach wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 3x1,5,
4x1,5 mm2 układanymi w tynku. Do oświetlenia zewnętrznego dołączyć zegar astronomiczny
przewodem YDYp 3x1,5 mm2. Oświetlenie wykonać takie jak przedstawiono na rysunku E-1
przewodem YDYp 3x1,5. Oświetlenie awaryjne wykonać przewodem YDYp 3x1,5 mm2,
zamontować oprawy LED 5W oraz oprawy kierunkowe z piktogramem AWEX VIPER LED
rozmieszczenie tak jak na rys. E-1. W pomieszczeniach mokrych i w pobliżu zlewów
stosować osprzęt szczelny IP44 z tzw klapką. Jeśli na rysunku brak wysokości montażu
osprzętu to przyjąć następujące wysokości: dla łączników oświetlenia ogólnego – 1,4m nad
podłoga, gniazda ogólnego przeznaczenia i porządkowe – 0,3m nad podłogą. Przed
przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd wtykowych porządkowych przy
drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do
układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzędnym projektem architektonicznym i
kierownikiem budowy.
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2.3 Instalacja komputerowa
Rurki i przewody układać podtynkowo. Wypusty internetowe od skrzynki krosowniczej w
tablicy SK do gniazda p/t RJ45 w pokojach wykonać przewodem UTP kat. 6 4*2*0,5/Peszel
16/pt z zachowaniem wymogów kategorii 6 transmisji danych. Pozostałe szczegóły jak na
rysunkach. Zaterminować, dokonać pomiarów.

2.4 Instalacja przyzywowa
W pomieszczeniach projektuje się instalację przyzywową f-my „ABB”, opartą na analogowej
transmisji danych realizujący następujące funkcje:
1. Przywołania personelu do pomieszczenia, w którym osoba naciśnie przycisk „wezwanie
opiekuna”. Przyciski takie są montowane;
- w pomieszczeniu (przyciski lub moduły pociągowe),
- w łazience (moduły pociągowe),
- w podcentralce
Informacja o wezwaniu jest wtedy wyświetlana;
- w centralce opiekuna wraz z sygnałem akustycznym,
- we wszystkich podcentralkach pokoi.
W przypadku większej ilości wezwań opiekuna równocześnie, istnieje prosty sposób w
dowolnej podcentralce sali wyświetlenia i odczytania numerów pomieszczeń czekających na
asystę (opiekun nie musi wracać do swojego pomieszczenia po taką informację).
2. Sygnalizacji obecności opiekuna w danej sali.
3. Przekazania alarmu wezwania do pokoju, w której aktualnie przebywa opiekun. Daje to
możliwość przejęcia funkcji dyżurki przez każde pomieszczenie gdzie personel zaznaczył
swoją obecność.
SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU

Wezwanie opiekuna przez osobę
1.

Osoba naciska przycisk powodując;

- Podświetlenie własnego przycisku,
- Podświetlenie (światłem ciągłym) przycisku wzywania w podcentralce sali,
- Wyświetlenie numeru wezwania we wszystkich dyżurkach i podcentralkach sal,
- Zaświecenie (światłem ciągłym) czerwonej lampki na korytarzu nad drzwiami do sali, z
której pochodzi wezwanie,
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- W pomieszczeniu gdzie znajduje się centralka wyświetla nowe wezwanie, oraz załącza się
głośny buczek z lampką,
- Opiekun przyciskiem przeglądania wezwań odczytuje nowe wezwanie i kasuje głośny
buczek z lampką. Na wyświetlaczu przed numerem pokoju, z której pochodzi wezwanie,
zapala się czerwona dioda (oznaczająca, że jest to wezwanie opiekuna) i widoczna jest łączna
liczba wezwań czekających na asystę,
- Cichy buczek u opiekuna działa dopóki ostatnie wezwanie opiekuna zostanie ostatecznie
skasowane.
- Ostateczne skasowanie wezwania jest możliwe tylko z sali skąd je nadano. Oiekun po
wejściu do pokoju naciska przycisk kasowania w podcentralce pokoju powodując usunięcie
wezwania opiekuna do tego pokoju z systemu,
- Zgłoszenie obecności opiekuna w tym pokoju (czerwona lampka nad drzwiami, oraz
podświetlenie przycisku wzywania opiekuna w podcentralce pokoju od tej chwili mrugają) pojawienie się w tym czasie nowego wezwania opiekuna z innego pokoju spowoduje poza
normalną procedurą dodatkowo załączenie cichego buczka w podcentralce tym pokoju,
- Opiekun identyfikuje osobę, która wzywała (przycisk w pomieszczeniu jest podświetlony)
- Po udzieleniu pomocy osobie opiekun wychodząc z sali jeszcze raz naciska przycisk
kasowania w podcentralce powodując;
- Skasowanie zgłoszenia obecności opiekuna (czerwona lampka nad drzwiami do pokoju,
oraz podświetlenie przycisku wezwania – gasną),

2.5 Instalacja telewizyjna
Projektuje się rurarz i przewody dla instalacji AZART wykonany rurami miekkimi typu
peszel 28mm Rurki i przewody YWDXpek 75 1,0/4,8 układać podtynkowo. Wzmacniacz
AZART będzie zlokalizowany w tablicy RTV. Lokalizacja tablic RTV w korytarzu. Od
tablicy RTV wykonać okablowanie YWDXpek 75 1,0/4,8 do masztu antenowego na dachu.
Maszt antenowy stalowy ocynkowany z rury 38*1,8 długości 3m mocować na dachu w
sposób aby 2m było ponad dachem. Maszt jest przewidziany do zamontowania 2 anten: do
naziemnej telewizji cyfrowej i do odbioru telewizji satelitarnych. Na wierzchu zamontować
korek masztowy z wpustami kablowymi.
Wypusty AZART do poszczególnych pokoi od tablic RTV do gniazda p/t RTV w
pomieszczeniach wykonać przewodem koncentrycznym YWDXpek 75 1,0/4,8

7

w osłonie typu peszel. System telewizyjny z dostawą osprzętu. Pozostałe szczegóły jak na
rysunkach.
2.6 OŚWIETLENIE AWARYJNE
W opracowaniu zawarty jest projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach
komunikacyjnych w budynku o charakterze użyteczności publicznej. Za stan techniczny
instalacji w pomieszczeniach technicznych odpowiada administrator obiektu.
W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się,
aby były oświetlone odpowiednie strefy ewakuacji w budynku. Z wymagania tego wynika
wskazanie umieszczania opraw oświetleniowych co najmniej 2m nad podłogą. Znaki przy
wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone,
aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane:
-

przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

-

obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

-

przy każdej zmianie kierunku,

-

w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświetlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone
będzie do oświetlenia dróg komunikacyjnych w czasie zaniku napięcia w sieci energetyki
zawodowej lub wyłączenia oświetlenia ogólnego z innych przyczyn np. zadziałanie
zabezpieczenia obwodu.
Średnie natężenie oświetlenia powinno zapewniać min. 1lux w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmującej nie mniej niż połowę szerokości
drogi natężenie oświetlenia powinno wynosić 0,5lux.
W ciągach komunikacyjnych w których, nie występuje oświetlenie naturalne przyjęto
wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – oświetlenie drogi ewakuacji. Przewidziano
oświetlenie ewakuacyjne, z oprawami bez znaków podświetlanych, zapewniających
wystarczające oświetlenie drogi ewakuacji w przypadku awarii zasilania, oraz oprawy ze
znakami wskazującymi kierunek ewakuacji do pracy na ciemno.
Oprawy przeznaczone do pracy „na ciemno” pracować będą tylko w stanach
awaryjnych, czyli braku zasilania z sieci lub awaryjnego wyłączenia pożarowego zasilania na
budynku. Oprawy te oznaczyć należy paskiem koloru żółtego.
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Oświetlenie ewakuacyjne powinno załączyć się po czasie max. 2 sekund od zaniku
napięcia, a czas działania nie jest krótszy niż 1 godzina. Olśnienie przeszkadzające powinno
być utrzymywane na niskim poziomie, dzięki ograniczaniu światłości opraw w obrębie pola
widzenia.
W projekcie przyjęto oprawy oświetlenia awaryjnego dedykowane z modułem
awaryjnym umożliwiającym pracę przez 1 godzinę po zaniku napięcia w sieci.
Oprawy zainstalowane będą zgodnie z planami załączonymi w projekcie. W projekcie
przewidziano montaż opraw na suficie. Taką wysokość przyjęto do obliczeń wymaganego
natężenia oświetlenia.
Rozmieszczenie opraw zastało tak przewidziane aby zgodnie z normą EN 1838:2005
na drodze ewakuacyjnej zapewnić średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego min. 1lux.
W projektowanej instalacji oświetlenia drogi ewakuacyjnej zastosowano oprawy w drugiej
klasie ochronności. Cała instalacja oświetlenia drogi ewakuacji będzie wykonana przewodami
YDY3x1,5mm2 ułożonych od tablicy TR do poszczególnych opraw podtynkowo. W
projektowanej instalacji oświetlenia drogi ewakuacyjnej zastosowano oprawy w drugiej klasie
ochronności. W przypadku zastosowania opraw ewakuacyjnych w II klasie ochronności
trzecia żyła nie będzie wówczas wykorzystywana.
III. SPRZĘT
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
IV.

TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania zlecenia odbywać się przy zastosowaniu środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość
wykonywanych robót.
Materiały winny być przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach
uniemożliwiających ich zniszczenie.
V.

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
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Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru, a także następującymi zasadami:
•

do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu,
osprzętu oraz urządzeń i aparatury oraz materiałów elektroinstalacyjnych
posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie

•

należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

•

trasy przewodów należy prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i stropów

wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny
być tak zainstalowanie, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie
przeglądów i konserwacji.
VI.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne
zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku
budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do
stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową.
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
VII. OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA)
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru
Błąd lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej,
w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji
w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych
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Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
VIII. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości
wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu
podlegają przewody prowadzone w tynku. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być
przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez inspektora nadzoru. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien:
przygotować dokumentację powykonawczą. W trakcie odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące dokumentację
powykonawczą:
•

projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami

•

Specyfikację Techniczną

•

Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów

•

protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych

•

protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń)
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•

deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacji
elektrycznej wyroby i urządzenia

•

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

•

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

IX.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane ( tj.Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).
Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowalnych ( Dz.U. nr 47, poz. 401 )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz.U. z 2002, Nr 147, poz.
1229 ze zmianami) .
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej ( tj., Dz.U. z 2006, Nr 96, poz.
667 ze zmianami) .
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U. Nr 121, poz. 1137 ).
Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.Nr 80, poz. 563) .
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Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytku ( Dz.U. Nr 143, poz. 1002).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. Nr 198, poz. 2041 ).
PN-91/ E-05009/- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN - EN-12464-1:2000 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy.
PN – 92/T-90321- kable telekomunikacyjne
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych w budynkach.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy montażu instalacji wodociągowych, ich uzbrojenia i armatury, a także
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszące.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a
instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej
wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania
przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do
zainstalowania armatury – np. wodomierza.
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia,
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory
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przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociągowej.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztuką budowlaną.
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 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), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 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-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
grupa:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w
odpowiednich normach:
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5,
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,
– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,
– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.
2.2.2. Rury i łączniki z metalu
– stal węglowa zwykła ocynkowana (rury); łączniki z żeliwa ciągliwego,
– miedź (Cu-DHP).
2.2.3. Armatura domowej sieci wodociągowej
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej)
musi spełniać warunki określone w następujących normach:
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia –5°C do +30°C.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób
zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem
mechanicznym
i
atmosferycznych.

zabezpieczający przed
wpływami
czynników

4.3. Składowanie materiałów
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych należy w okresie przechowywania chronić przed
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0C lub
przekraczającą 40C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie
nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
4.3.2. Składowanie armatury
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0
C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne
działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od
urządzeń grzewczych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów
wodociągowych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.
5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do
właściwego montażu rur, kształtek i armatury.
Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub
warstwach podłogowych w rurach osłonowych.
5.3. Połączenia rur i kształtek
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy dokonać oględzin
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów,
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie
wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.3.1. Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego
materiału,
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE)
zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia
drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
5.3.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane
są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych
o średnicach do 110 mm.
5.3.3. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości.
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U).
5.3.4. Połączenia klejone
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek
z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być
czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz
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zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami
producentów tych materiałów.
5.4.5. Połączenia gwintowane
Połączenie gwintowe może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub
pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie
jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wkładek metalowych), również gdy gwint ukształtowany w tworzywie ma tylko jeden z
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą
być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).
5.4.6. Połączenia kielichowe lutowane
Połączenia lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio
kalibrowanego bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur w instalacjach
wodociągowych stosuje się luty miękkie (< 450 st. C). Do lutowania łączników z brązu i
mosiądzu nie należy stosować lutów z fosforem.
5.4. Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni
zewnętrznej i wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych
w pkt. 2.2.2.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy
wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją
należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych
materiałów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do
wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia
nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone
wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy
niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób
prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.
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Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60C,
przy ciśnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1).
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
 Długość rurociągów:
– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od
strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do
budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do
końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,
– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów
w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do
długości rurociągów armatury kołnierzowej,
– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a
niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic
rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć
podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,
– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej
długości rurociągów,
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.
 Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w
sztukach lub kompletach.
 Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem
podziału według średnic oraz rodzajów budynków.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Zakres badań odbiorczych
8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej
badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11
WTWiO.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5
C,
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
specspec
Specyfikacja została sporządzona w systemie
na podstawie standardowej
SEKO
SEKO
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. z OWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

9

8.1.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.1.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru
(Załącznik 2).
8.1.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i WTWiO,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4).
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe instalacji wodociągowych:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1.,
– montaż rurociągów i armatury,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 1057:1999
Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-EN 1254-1:2002(U)
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1. Łączniki do rur miedzianych z
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.
PN-EN 1254-2:2002(U)
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2. Łączniki do rur miedzianych z
końcówkami do zaciskania.
PN-EN 1254-3:2002(U)
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3. Łączniki do rur z tworzyw
sztucznych z końcówkami do zaciskania.
PN-EN 1254-4:2002(U)
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4. Łączniki z końcówkami innymi niż
do połączeń kapilarnych i zaciskowych.
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1452-1:2000
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15876-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15876-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15876-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
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Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.
PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.
PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca
rozsuwalna.
PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.
PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.
PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.
PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.
PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.
PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.
PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
PN-ISO 4064-1:1997
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Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badań i wyposażenie.
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.
PN-88/M-54901.00
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.
PN-88/M-54901.02
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
PN-92/M-54901.03
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
PN-92/M-54901.04
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.
PN-88/M-54901.05
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez
przepływ zwrotny.
PN-71/B-10420
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 –
COBRTI INSTAL.
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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– 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 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.
U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.
1718).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-2
NAZWA ZADANIA
Przebudowa części świetlicy w miejscowości
Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +

INSTALACJA KANALIZACYJNA
(Kod CPV 45332300-6)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i
odpowiednimi normami.
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odpływowym.
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów
do przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuką budowlaną.
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1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 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), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi
zmianami),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 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-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z późniejszymi zmianami),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
grupa:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w
odpowiednich normach:
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(U),
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać
wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
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Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
4.3. Składowanie materiałów
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0C lub przekraczającą
40C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie
nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
4.3.2. Składowanie przyborów i urządzeń
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada
poniżej 0C.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów
kanalizacyjnych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.
5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do
właściwego montażu rur i kształtek.
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w
sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia
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rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.
Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej.
5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie,
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.3.1. Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego
materiału,
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE)
zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia
drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
5.3.2. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości.
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
5.3.3. Połączenia klejone
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek
z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być
czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami
producentów tych materiałów.
5.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich
powierzchni.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych
w pkt. 2.2.2.
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje
sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność
przez zalanie ich wodą na całej wysokości.
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o
ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe)
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik
badania szczelności należy uznać za pozytywny.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik
1).
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót
 Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając
ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów
połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się
zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.
 Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
 Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych
oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z
danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do
ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do
urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.
 Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy
oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.
 Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.
 Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelność połączeń,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urządzeń.
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Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru
technicznego – częściowego (Załącznik 2).
8.1.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru
technicznego – częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były
objęte odbiorem częściowym.
8.1.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich
robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie
zakończyły się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między
uchwytami (podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentów materiałów, przyborów i urządzeń.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego
(Załącznik 4).
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
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–
–
–
–
–

wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1.,
montaż rurociągów przyborów i urządzeń,
wykonanie prób szczelności,
usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek
winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny
zgodności.
PN-EN 1519-1:2002
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
PN-EN 1451-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1451-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
PN-85/M-75178.00
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05
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Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 32:2000
Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 111:2004
Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.
PN-75/H-75301
Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005
Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.
PN-82/H-75070
Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.
PN-91/M-77560
Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001
Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 36:2000
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Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych
standardowych. Główne wymiary.
PN-88/B-75704.03
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych
kompakt. Główne wymiary.
PN-88/B-75704.04
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych
dziecięcych. Główne wymiary.
PN-EN 997:2001
Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U)
Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem.
PN-EN 1253-5:2002
Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.
PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
specspec
Specyfikacja została sporządzona w systemie
na podstawie standardowej
SEKO
SEKO
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. z OWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

12

1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w
Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
– 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 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.
664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U.
Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-3
NAZWA ZADANIA
Przebudowa części świetlicy w miejscowości
Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
(Kod CPV 45331100-7)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem
określonym w pkt. 1.8.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w
warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie następujących czynności:
– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki
ciepła,
– montaż odbiorników ciepła.
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości
materiałów wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także
zdefiniowanymi poniżej:
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania
zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych
robót.
Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego
porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót.
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie
rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):
– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także
nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w
wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w
powietrzu nasyconym solą,
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp.
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Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.
Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z
pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w
zaprogramowanej współpracy.
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.
Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej,
regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury
zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o.
i odwrotnie).
Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w
pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb,
dzieląc jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory
hydrauliczne powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o
dużo mniejszych średnicach niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje
pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z wielkością, rozległością i
ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura
bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem
temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków
obecności powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej
pracy instalacji, spadku ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia
ciepła na ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy obiegowej – zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz
znacznego spadku wydajności pompy.
Kompensacja wydłużeń termicznych:
 kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków
prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych,
 kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych
odcinkach instalacji c.o.,
 kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału
identycznego jak przewody c.o.
Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności
liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali.
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w
szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiałom
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika
grzewczego, uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,
– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów
instalacji przez osoby nieuprawnione,
– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej,
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,
– określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany
okres użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy
właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu.
Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić
warunki środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz
umiejscowienie jej elementów w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed
działaniem niekorzystnych czynników.
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
grupa:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.
881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny
mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
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Europejską.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:
 rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
 grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
 armatura,
 inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w
kraju.
2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury
2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła
A. Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych (nierozłącznych) – wymagania i
warunki stosowania:
a) rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia
wg PN-H-74220:1984,
b) rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg
PN-EN 10224:2006,
c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg
PN-H-74219:1961,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.
B. Rurociągi stalowe rozłączne o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych –
wymagania i warunki stosowania:
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie),
b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ≤ ø 65 mm,
c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz inne
elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelność połączenia
zapewnia płaska uszczelka odporna na działanie temperatury czynnika grzewczego
C. Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i
zaciskowych – wymagania i warunki stosowania:
a) z rur z polibutylenu PB – krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do
+100°C, ciągła do +90°C, maksymalne ciśnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB
produkuje się w średnicach 10-160 mm, łączy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za
pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładką mosiężną. Duża elastyczność
polibutylenu ułatwia układanie rur w obniżonych temperaturach, daje możliwość
układania rur systemem kablowym, ogranicza ilości kształtek (kolan), niweluje skutki
zamarzania i odmarzania wody (pękanie rur).
b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych
stosuje się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego.
Można je również zespalać mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych,
kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) lub złączek zaciskowych (metalowych
lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany
specjalnej obróbce, w wyniku której powstają poprzeczne wiązania między
łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje
polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkową
metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową
metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą sieciowania). Przeznaczony jest do
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instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa. Zakres średnic
tego typu rur wynosi 10-160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą łączników:
miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje się przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na ogół warstwą
antydyfuzyjną.
c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe – PP. Stosuje się powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN,
odmianą PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature).
Może być stosowany w temperaturze do +90°C i przy ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres
średnic tego typu rur wynosi 12-630 mm. Łączy się je metodą zgrzewania
polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo
kołnierzowych z wkładką mosiężną. PP posiada dużą wydłużalność cieplną i dlatego
w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową
(tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.
d) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
ułożonych warstw z polipropylenu PP-R. Środkowa, zbrojona warstwa (40%
całkowitej grubości ścianki), wzmocniona jest domieszką włókien szklanych,
pełniących rolę stabilizatora mechanicznego, ograniczającego wydłużenie rury
(podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwiązaniach). Wydłużenie 25
metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla różnicy temperatury 60°C
wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydłużą się nieco ponad
50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa się (metodą polifuzji termicznej) tak, jak zwykłe
rury z polipropylenu – w przeciwieństwie do rur z wkładką aluminiową nie trzeba
wykonywać dodatkowej, kłopotliwej czynności, jaką jest zdzieranie warstwy
aluminium i podkładu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane są w zakresie
średnic 20-125 mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne ograniczenie
stosowania kompensatorów lub, jak w przypadku pionów instalacyjnych, całkowite ich
zaniechanie.
e) Obecnie na rynku znajdują się także rury z tworzyw sztucznych preizolowane,
łączące funkcję przesyłu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.
UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw
sztucznych wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na
dokładny montaż złączek i urządzeń tj.:
 nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,
 prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni,
 sprężyna do wyginania łuków,
 kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
 urządzenia do fazowania krawędzi,
 bloczek do prostopadłego obcinania rur.
Przewody instalacji mogą być prowadzone po wierzchu ścian, pod tynkiem, w
bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.
2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła
Grzejniki stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W
grzejnikach tych mieści się mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.
Grzejniki łazienkowe – najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaż
występują często w innych bardzo dekoracyjnych formach jako płaskie lub kątowe,
dodatkowo mogą spełniać rolę suszarki.
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2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie układu
Naczynia wzbiorcze:
 układ z otwartym naczyniem wzbiorczym,
 układ zamknięty: kompensacja rozszerzalności cieplnej wody dokonywana jest za
pomocą wzbiorczego naczynia przeponowego.
Zawory bezpieczeństwa ich zadaniem jest nie dopuścić do przekroczenia
maksymalnego ciśnienia w instalacji i jej zapowietrzenia.
W zależności od typu
połączeń instalacji mogą być kołnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje
membranowe, sprężynowe lub ciężarkowe.
Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza,
które znajduje się w instalacji c.o., jednocześnie – zgodnie z normą PN-91/B-02420,
Instalacje centralnego ogrzewania pracujące w systemie zamkniętym, powinny być
wyposażone w urządzenia umożliwiające usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie
napełniania, jak i normalnej pracy instalacji.
Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach:
– wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub
dopełniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,
– mikropęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które
usuwa się za pomocą separatorów powietrza,
– powietrze związane pomiędzy molekułami wody, zamieniające się w tzw.
mikropęcherze podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego
dotyczącym rozpuszczalności gazów w cieczy.
Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe.
Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są
jako elementy integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. razem z
zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).
b) Zawory
Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego
zamknięcia. W zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura
automatycznej regulacji wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
różnych materiałów, np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu.
Konstrukcyjnie są to zawory gwintowe: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe,
kątowo-narożne. W niektórych instalacjach dodatkowo wyposażone w kryzy dławiące,
regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór.
Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury
pomieszczenia, niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego
pomieszczenia. Przeznaczone szczególnie do współpracy z grzejnikami o małej
pojemności wodnej, np. konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.
c) Urządzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciałami
stałymi zawartymi w wodzie
Odmulacz siatkowo inercyjnym – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach
ziaren powyżej 0,1 mm z sieciowej wody zasilającej.
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny – jw. lecz dodatkowo posiada
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element magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach
ziaren powyżej 1,0 mm z sieciowej wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę
o oczkach 1,0x1,0 mm).
Magnetyzer urządzenie zabezpieczające instalacje i urządzenia przed skutkami
osadzania się kamienia kotłowego.
Sprzęgło hydrauliczne urządzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator
powietrza i magnetoodmulacz.
2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do
montażu instalacji c.o. mogą być zastosowane:
– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,
– przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń
różnych stref pożarowych),
– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),
– śrubunki grzejnikowe,
– zawory regulacyjne podpionowe,
– termometry, manometry i termo-manometry,
– programatory pogodowe,
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,
– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,
– chemia instalacyjna,
– elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania
instalacją centralnego ogrzewania wodnego.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą
być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest
zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte
(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji
specspec
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centralnego ogrzewania wodnego
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny
być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.
Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone,
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem
promieni słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według
rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w
sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w
ilości warstw nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łata murarska,
– łata ważona i łata kierunkowa,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– giętarka do rur.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Transport i składowanie materiałów
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą
być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe
należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materiałów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
uszkodzenie opakowań.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania
specspec
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wodnego
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót
instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi ST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy,
zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
5.2. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone
przez wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub „Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym
zakresie),
– prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy
dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania
robót,
– racjonalne
urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o
szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej
potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe),
– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,
– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i
ekonomicznie uzasadnionych),
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie
wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad
bhp – stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych
fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,
– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób
wykluczający przestoje,
– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub
wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),
– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano jako wytyczne w PN-64/B-10400
„Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
należy spełnić warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania
wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
specspec
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wodnego
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji
technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek
zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu
rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej
co do ich:
– ilości,
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej
itp.
6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego, w szczególności w zakresie:
– zgodności
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania polegają m.in. na:
a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez
porównanie wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i
pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością do 10 mm,
elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości
normatywne niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość
podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”,
dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w materiałach
źródłowych.
b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”
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Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić
zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i
najlepiej skorzystać z informacji źródłowej. Można także wykonać próbę ciśnieniową
według procedury standardowej, określonej w „Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu
półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak
od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.
Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów
próby dzielimy na wstępną i zasadniczą.
Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w
instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia
do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się
więcej niż o 0,6 bara.
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie
powinien być większy niż 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe
naczynie wzbiorcze.
c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy
przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:
– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla
uzyskania założonych temperatur.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego
7.1.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza
się w metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji
projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przyłączne w sztukach lub
kompletach.
Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach
nominalnych (powyżej ø 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości
układanych rur, należy policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:
– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza
się długości rur przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i
łączniki,
– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelność (na zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów
zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,
7.1.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do
łącznej długości rurociągów stanowiących instalację.
7.1.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach
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podanych nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny
poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).
8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegającymi zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach ścian i stropów oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są
jako komplet np. napęd (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy
ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba
ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej
próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji.
Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia
robót.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót – dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie
urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,
4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
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pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika
oraz trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
specspec
Specyfikacja została sporządzona w systemie
na podstawie standardowej
SEKO
SEKO
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. z OWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

15

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego może być
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

przy

Wariant I
Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez
zamawiającego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie
i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót,
– w nakładach na montaż rurociągów centralnego ogrzewania uwzględniono:
wmontowanie odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z
umocowaniem rurociągów na ścianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilości punktów stałych, założenie na rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i
stropy budynków.
W nakładach na montaż rurociągów stalowych o średnicy do 32 mm, uwzględniono
wykonanie niezbędnych kolan i łuków za pomocą gięcia rur, natomiast dla rurociągów o
średnicy ponad 32 mm uwzględniono montaż gotowych kolan lub łuków stalowych.
Nakłady ustalono przy założeniu, że rurociągi o średnicach do 125 mm łączone są za
pomocą spawania gazowego, a rurociągi o większych średnicach za pomocą spawania
łukowego. W nakładach uwzględniono ponadto niezbędne ukosowanie rur.
Nakłady na kompletowanie i próbę szczelności grzejników członowych stosuje się
jedynie w przypadku gdy czynności te wykonywane są bezpośrednio na placu budowy.
Nakłady na montaż rur przyłącznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj.
zasilającej i powrotnej łącznie. Niezależnie od tego długość rur przyłącznych wlicza się
do ogólnej długości rurociągu danej średnicy.
Ceny jednostkowe obejmują także:
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu,
powstałych na skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany
w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i
odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Uwaga: Koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania
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konstrukcji o wysokości powyżej 4,5 m należy rozliczyć wg jednego z niżej
przedstawionych sposobów:
Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich
ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.
Sposób II
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań
do wykonania konstrukcji murowych o wysokości powyżej 4,5 m a także pomostów i
barier zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w
oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
Wariant II
Podstawę rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący wykonywanie instalacji
centralnego ogrzewania wodnego
Kwota ryczałtowa obejmująca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
uwzględnia koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac z nimi związanych
wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.
2.

PN-B-02402:1982

Ogrzewnictwo.
Temperatury
pomieszczeń w budynkach.

ogrzewanych

3.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań
wodnych. Wymagania.

4.

PN-B-10405:1999

Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

5.

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

6.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z
naczyniami
wzbiorczymi
przeponowymi.
Wymagania.

7.

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.
Wymagania.

8.

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.
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9.

PN-B-02419:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
instalacji
ogrzewań
wodnych
i
wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna
rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i
badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984

Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na
zimno – ogólnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego
przeznaczenia jakościowe.

14. PN-EN 10224:2006

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych płynów wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975

Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.

16. PN-EN 442-1:1999

Centralne ogrzewanie
odlewane.

–

Grzejniki

członowe

17. PN-H-83131-08:1992

Centralne ogrzewanie
odlewane – Uszczelki.

–

Grzejniki

członowe

18. PN-H-83131-09:1992

Centralne ogrzewanie –
odlewane – Korki i złączki.

Grzejniki

członowe

19. PN-EN 10246-7:2006

Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7:
Automatyczne
badanie
ultradźwiękowe
rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem
rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia
nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006

Sterowanie systemami ogrzewania.
Start-stopowe
programatory
dla
grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007

Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki
temperatury
systemów
wytwarzania
ciepła
(systemów centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009

Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw
termoplastycznych.
Część
1:
Oznaczanie
właściwości błony klejowej.

Część 5:
systemów

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/ Systemy przewodów rurowych z tworzyw
A1:2008
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.
Usieciowany
polietylen
(PE-X).
Część
1:
Wymagania ogólne.
24. PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewodów rurowych z tworzyw
A1:2008
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.
25. PN-EN ISO 15875-3:2005

Systemy przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005

Systemy przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.
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Usieciowany
polietylen
(PE-X).
Przydatność systemu do stosowania.
27. PN-EN 12828:2006

Część

5:

Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
 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-użytkowego (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, zmiana Dz.
U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI
INSTAL.
– Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd.
COBRTI INSTAL.
–
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-4
NAZWA ZADANIA
Przebudowa części świetlicy w miejscowości
Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +

WENTYLACJA
(Kod CPV 45331210-1)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt - Osada na KLUB SENIOR +.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej w budynkach.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy montażu instalacji wentylacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a także
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszące.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.
Instalacja wentylacji - zestaw wszystkich urządzeń i elementów wymaganych do
zapewnienia wentylacji.
Wentylator - maszyna wirowa łopatkowa, która pobiera energię mechaniczną i
wykorzystuje ją, z pomocą co najmniej jednego wirnika wyposażonego w łopatki, do
utrzymywania ciągłego przepływu powietrza lub innego gazu, przy czym wykonywana
praca na jednostkę masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który zasysane jest powietrze
zewnętrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na
zewnątrz.
Przewód wentylacyjny - obudowa przestrzeni, którą jest transportowane powietrze;
zespół przewodów instalacji i inne elementy rozprowadzenia powietrza zamontowane w
tych przewodach, stanowiące system rozprowadzania powietrza.
Nawiewnik - uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego
pomieszczenia; jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych warunków
komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności i poziomu dźwięku w strefie
przebywania ludzi.
Wywiewnik - urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie.
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla
instalacji wentylacyjnych, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztuką budowlaną.
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wentylacyjnych
Dokumentację robót montażowych instalacji wentylacyjnych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 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), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 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-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
grupa:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:

45331210-1 Instalowanie wentylacji

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Przewody wentylacyjne
2.2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434,
Powierzchnie przewodów z blachy mają być gładkie, bez załamań i wgnieceń, materiał
zaś jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym wg PN-EN 1505 i PN- EN
1506.
Wytrzymałość i szczelność przewodów wentylacyjnych z blachy wg PN-EN 1507 i PN-EN
12237.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy wg PN-B-76002.
Własności mechaniczne przewodów giętkich wg PN-EN 13180.
2.2.2. Nawiewniki i wywiewniki
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
zbadane zgodnie z PN-EN 12238 lub PN-EN 12239.
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością przestawienia, a położenie ustalone utrzymywane w sposób trwały.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacyjnej należy:
– wyznaczyć miejsca układania przewodów,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wentylacyjnych.
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4.2. Montaż instalacji wentylacyjnej
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do
właściwego montażu instalacji.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, przy czym w przypadku
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmnie 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów
lub przewodach z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy
wykonywać w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej należy ponadto zachować na
całej powierzchni izolacji odpowiednią odporność na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników
atmosferycznych należy odpowiednio zabezpieczać, np. przez zastosowanie osłon na
swojej zewnętrznej powierzchni, wykonanych co najmniej ze stali odpornej na korozję
1.4301 lub aluminium AlMg. Zastosowanie izolacji cieplnej nie powinno uniemożliwiać
czyszczenia przewodów wentylacyjnych.
Uszczelki nie powinny pochłaniać wilgoci oraz powinny być odporne w uzasadnionych
przypadkach na środowisko agresywne.
W odniesieniu do podpór i podwieszeń należy spełnić następujące wymagania:
- materiał podpór i podwieszeń lub sposób zabezpieczenia ich powierzchni ma
zapewnić odpowiednią odporność na korozję w miejscu ............................................
zamontowania,
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów ma być odpowiednia do materiału
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,
- odległość między podporami lub podwieszeniami należy ustalić z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów; zapewnić, ..... aby ugięcie przewodów nie
wpływało na ich szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność fizyczną.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z mas:
- przewodów,
- materiału izolacyjnego,
- elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów niezamocowanych
niezależnie, np. tłumików, przepustnic, materiałów izolacyjnych itp.,
- elementów składowych podpór lub podwieszeń,
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie
czyszczenia lub konserwacji,
- ewentualnych dodatkowych obciążeń zewnętrznych, np. drabin.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższone
temperatury powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli takie występują.
Gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
Wszystkie elementy, które podlegają oddziaływaniu nacisku mechanicznego
wywoływanego przez drgania lub przemieszczeniom pod wpływem rozszerzalności
specspec
Specyfikacja została sporządzona w systemie
na podstawie standardowej
SEKO
SEKO
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. z OWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

6

cieplnej, powinny być rozpatrywane indywidualnie.
Podpory i podwieszenia należy wykonywać jako elastyczne z zastosowaniem
podkładek z materiałów elastycznych, zaś na niemetalowych elementach przewodów
blaszanych powinny być wykonane obejścia uziemiające antystatyczne.
Wykonanie otworów rwizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności
przewodów, jak również własności cieplnych i przeciwpożarowych.
Należy unikać elementów wewnątrz przewodów, który mogłyby utrudnić ich czyszczenie.
4.3. Elementy nawiewne i wywiewne
Nawiewniki powinny być montowane z dala od przeszkód (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy), mających zakłócający wpływ na kształt i
zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki należy łączyć z przewodem w
sposób trwały i szczelny tak, aby były łatwe w demontażu do czyszczenia.
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5. ODBIÓR ROBÓT
Prace odbiorowe powinny być wykonane zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN
12599.
W czasie odbioru robót należy wykonać następujące działania:
- sprawdzenie kompletności wykonanych prac,
- kontrola działania,
- pomiary kontrolne.
5.1. Zakres badań odbiorczych
5.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 WTWiO Instalacji wentylacyjnych.
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji
wentylacyjnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej
badania odbiorcze prawidłowości działania poszczególnych urządzeń wchodzących w
skład instalacji wentylacyjnej, próby szczelności instalacji i pomiary kontrolne.
5.1.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacyjnej
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę
postępu robót, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były
objęte odbiorem częściowym.
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5.1.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacyjnej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wykonaniu regulacji instalacji,
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i WTWiO,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.
6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
6.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacyjnej może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe instalacji wodociągowych:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1.,
– montaż instalacji,
– wykonanie prób szczelności,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
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881).
10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
– 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 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.
U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

specspec
Specyfikacja została sporządzona w systemie
na podstawie standardowej
SEKO
SEKO
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. z OWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-5
Nazwa zadania
Przebudowa części świetlicy w miejscowości
Długi Kąt – Osada na KLUB SENIOR +

INSTALACJA GAZOWA
(Kod CPV 45333000-0)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt – Osada na KLUB SENIOR +.
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji gazowej.
1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie instalacji gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:



montażu rurociągów i armatury,
podłączeniu przyborów gazowych.

1.5 Określenia podstawowe
Instalacja gazowa: układ połączonych przewodów wraz z uzbrojeniem, służących do
doprowadzenia gazu z sieci zewnętrznej do odbiorników gazowych.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:




dokumentacją projektową,
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
„Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U z dnia 15.06.2012 r. z późn. zm.)
specyfikacją techniczną (ST), poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.7 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
grupa:

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

klasa:

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne

kategoria: 45333000-0

Roboty instalacyjne gazowe

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania instalacji gazowej i będące w myśl Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 stycznia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz.U. nr
92 poz. 881), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP
powinny mieć:






oznakowanie znakiem CE, co oznacza że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności
z Polską Normą lub aprobatą techniczną lub uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską.

2.2 Wymagania szczegółowe
Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych bez szwu do zastosowań
ciśnieniowych wg PN-EN 10210-2. Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

3.0 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do prac wymienionych w pkt. 1.4 zobowiązany jest używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów. Ponadto sprzęt powinien być pełnosprawny oraz powinien odpowiadać
przepisom BHP obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak
i przy transporcie materiałów.
3.2 Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania wewnętrznej instalacji gazowej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, gwarantującego właściwą
jakość robót:







samochód dostawczy do 0,9 t,
spawarka elektryczna,
acetylenowo – tlenowy zestaw spawalniczy,
obcinarka do rur,
giętarka do rur,
gwintownica ręczna lub mechaniczna.

4.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Możliwości środków transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zapisami w dokumentacji projektowej, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i w terminie
określonym umową.
4.2 Transport materiałów
4.2.1 Rury i kształtki
Rury w wiązkach muszą być przewożone samochodami o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku, magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2.2 Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed układaniem przewodów należy wytyczyć ich trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeń. Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia – pękniętych lub w inny
sposób uszkodzonych nie wolno używać.
5.3 Roboty montażowe instalacji gazowej
5.3.1 Montaż instalacji z rur stalowych
Kolejność wykonywania robót:







wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.

Do wykonania instalacji gazowej należy zastosować rury stalowe czarne bez szwu, wg
PN-EN 10210-2. Połączenie poszczególnych odcinków rur należy wykonać przez

spawanie i zabezpieczyć przed korozją. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian.
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne, przewody prowadzić w rurach
ochronnych , które powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Wolną
przestrzeń pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
materiałem plastycznym. Przewody na ścianach należy zamocować za pomocą
uchwytów w odległości 1,5 – 2,0 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie
budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.
Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
5.3.2 Montaż armatury i odbiorników gazu
Montaż armatury i odbiorników gazu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami
producentów urządzeń.
5.4. Próba szczelności, odbiór i uruchomienie instalacji gazowej
Po wykonaniu głównej próby szczelności przez Wykonawcę, powinien nastąpić
ostateczny odbiór instalacji.
Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym
w zawartej umowie z Dostawcą gazu, jest dokonanie „zgłoszenia gotowości instalacji
gazowej do napełniania paliwem gazowym” do właściwego Biura Obsługi Klienta.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Każda dostarczona partia materiałów powinna posiadać świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych kontroli jakości robót należy uznać za pozytywne, jeśli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną
z odpowiednimi wymaganiami i po wykonaniu poprawek należy przeprowadzić kontrolę
ponownie.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Rurociągi obmierza się w metrach z podziałem na średnice i rodzaj łączenia rur –
oddzielnie dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi, bez odliczania łączników, kształtek i armatury
łączonych na gwint. Do długości rurociągów nie wlicza się odwadniaczy, gazomierzy
i innych urządzeń.
Długość rurociągów w podejściach do gazomierzy wlicza się do ogólnej długości
rurociągów gazowych wg ich średnic.

Dodatkowo oddzielnie oblicza się podejścia do gazomierzy, określając ich liczbę
w kompletach, przy czym komplet obejmuje podejście z obu stron.
Armaturę jak kurki, palniki, kuchnie gazowe, grzejniki wody przepływowej oblicza się
w sztukach lub w kompletach.
Próby szczelności instalacji obmiaruje się:



w budynkach mieszkalnych – wg liczby lokali za gazomierzem i długości
przewodów przed gazomierzem,
w budynkach niemieszkalnych – wg długości przewodów.

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie fazy robót zostały wykonane właściwie i zostały
ocenione pozytywnie.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiór częściowy)
W stosunku do w/w robót należy przeprowadzić odbiory częściowe. Z odbiorów
częściowych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz ich
przydatność do dalszego prawidłowego montażu.
8.3 Odbiór końcowy
Po zakończeniu montażu instalacji gazowej i wykonaniu wszelkich prób i sprawdzeń
wykonanych robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:






dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (aprobaty techniczne
itp.),
protokoły odbiorów częściowych,
protokół głównej próby szczelności instalacji gazowej.

