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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

ROZBIÓRKI

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórki
−

rozbiórka posadzek

−

wywiezienie gruzu

−

rozebranie okładziny z płytek

−

rozebranie ścianki ceglanej

−

demontaż stolarki drzwiowej

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.
2.

Materiały

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
3.

Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.

Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
–

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

–

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.01. – Rozbiórki [m3]
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.

B.11.00.00 TYNKI

1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych - – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
–

B.11.01.00 Tynki wewnętrzne

–

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

–

B.11.01.02 Suche tynki

–

B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–

nie zawierać domieszek organicznych,

–

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

•

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

•

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
•

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

•

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

•

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–

gatunek I

80%

–

gatunek II

75%

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) 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.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) 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 jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków

zabezpieczających,

zgodnie

z

„Wytycznymi

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

wykonywania

robót

budowlano-

d) 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.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. 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.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. 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.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
•

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

•

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

•

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.

•

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

•

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

•

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

•

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.

•

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż
2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,
umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
• wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
• odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu
±10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
• przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna
wynosić więcej niż:

•

–

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

–

40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,

–

50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

–

80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie
pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m 2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia,
płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,

•

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od
przekroju elementu kotwiącego,

•

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

4.

Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.

6.

Kryteria oceny jakości i odbioru
•

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

•

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

•

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
•

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

•

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

•

–

wymiarów i kształtu płytek

–

liczby szczerb i pęknięć,

–

odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w
przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

–

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

–

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9.

Podstawa płatności
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie zaprawy,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

–

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

–

osiatkowanie bruzd,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
–

–

reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

B.11.01.02 Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

przygotowanie podłoża,

–

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

–

uporządkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie zaprawy,

–

przygotowanie podłoża,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

moczenie płytek, docinanie płytek,

–

ustawienie i rozbiórką rusztowań,

–

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

–

zamurowanie przebić,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–

reperacje tynków,

–

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002

Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997

Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Płyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190

Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek - – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.02.00

Posadzki właściwe.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych antypoślizgowych
min R10

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–

nie zawierać domieszek organicznych,

–

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne min R10.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
–

barwa: wg wzorca producenta

–

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

–

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

–

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

–

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

–

kwasoodporność nie mniej niż 98%

–

ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–

długość i szerokość:

±1,5 mm

–

grubość:

± 0,5 mm

–

krzywizna:

1,0 mm

b) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe elastyczne
c) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m 2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
–

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

d) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
e) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.

3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
•

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

•

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

•

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

•

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

•

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

•

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być niższa niż 5°C.

•

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

•

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

•

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

•

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia.

•

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

6.

Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

–
–

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,

–

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podłogowe z poli (chlorku winylu).

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej - – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
- drzwi płytowe wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina zmywalna, dół skrzydła zabezpieczony
przed wilgocią, 3 zawiasy na skrzydło, kompletne okucia, kratki wentylacyjne

3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.

Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.

Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość

Liczba punktów
zamocowań

Do 150

do 150
150±200
powyżej 200
do 150
150±200
powyżej 200

4
6
8
6
8
100

Powyżej 150

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i
na stojaka
progu
nie mocuje się
po 2
po 2
po 2
po 3
po 2
nie mocuje się
po 3
po 1
po 3
po 2
po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg
SST B.08.00.00.
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w
ościeżu.
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek

Miejsca luzów
Luzy między skrzydłami
Między skrzydłami a
ościeżnicą

6.

okien
+2

drzwi
+2

–1

–1

Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
–

sprawdzenie zgodności wymiarów,

–

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

–

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

–

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

–

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
–

dostarczenie gotowej stolarki,

–

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

–

dopasowanie i wyregulowanie

–

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział.

1. Wstęp
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej
Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania dotyczące
realizacji instalacji wentylacji podstawowej na stacji metra A22 w Warszawie.
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje następujące roboty instalacyjne:
a) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (wentylatory rewersyjne),
b) montaż urządzeń.
1.2. Określenia podstawowe
Wentylacja na stacji metra podzielona została na dwa systemy wentylowania: system wentylowania
peronów

i szlaku

jako

„wentylacja

podstawowa”

oraz

system

wentylowania

pomieszczeń

technicznych, sanitarnych i usługowych jako „wentylacja lokalna”, omówiona w następnym rozdziale.
Wentylacja podstawowa oparta jest o wentylatory osiowe rewersyjne umieszczone bezpośrednio
w kanale nawiewno-wywiewnym stanowiącym „wentylatornię podstawową stacji”, czerpnio-wyrzutnię
terenową oraz kraty nawiewno-wywiewne zlokalizowane na peronach.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 2.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych materiałów,
producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.
Wentylatory rewersyjne TAF montować na fundamentach przygotowanych do zamocowania poszczególnych zespołów wentylatora; należy szczególnie dokładnie wypoziomować oś wentylatora oraz
ustawić kierunek wylotu i wlotu.
Tłumiki należy ustawić zgodnie z projektem akustyki oraz technologią montażu dostawcy.
Czerpnio-wyrzutnia
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”, „Warunkami
Technicznymi wydanymi dla stacji metra A22” odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowiązany

dostarczyć

odpowiednią

deklarację

zgodności

tych

wyrobów

z normami

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi
przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają
aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez
dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność
zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia
wyspecyfikowane

w Projekcie

Przetargowym

urządzenia

nie

są

już produkowane),

należy

niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których
typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe)
muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość
montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 3.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych
Montaż wentylatorów – wentylatornia podstacji jest wyposażona w belkę suwnicową z wciągnikiem,
który jest wykorzystany do montażu poszczególnych części wentylatora na fundamencie
wyposażonym w odpowiednio przygotowane marki. Udźwig podnośnika (3,0 t) musi zapewnić
swobodną i bezpieczną pracę przy montażu. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn
muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające
uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim
sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać
wymagania bhp i p.poż.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 4.
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować
szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich
wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany
urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie wentylatorni podstawowej. Transport na
terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 5.
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 5.2.
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez

wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę,
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP
i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których
wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub
odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać
wymagane pozwolenia na budowę.
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
należy

przestrzegać

wszelkich

zaleceń

oraz

wykorzystywać

wszystkie

informacje

podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji
wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi
z zakresu robót,
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły
odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
f)

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności,
poziomów głośności, wielkości elektrycznych),
h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze
lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,
i)

przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,

j)

dostarczenie

wymaganych,

aktualnych

certyfikatów

zgodności

i atestów,

świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów
i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich

własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia,
posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub
urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym,
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.
k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
l)

wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające
dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez
fundamenty, etc.).

m) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych
pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy,
centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji
budynku,

wraz

z obróbką

i uszczelnieniem

wszelkich

przejść

instalacji

elementów

konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlanokonstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,
n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką
budowlaną,
o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych
zgodnie

z obowiązującymi

przepisami,

a także

certyfikatami

zgodności

lub

aprobatami

technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni
sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych,
atestowanych

przejść

przewodów

(rur)

instalacji

grzewczych,

chłodniczych,

wodnych, kanalizacyjnych, etc.),
p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów
rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,
q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone
do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),
r)

kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,

s) udział

w konsultacjach

i inspekcjach

na

miejscu

budowy

oraz

innych

rozmowach

koordynacyjnych,
t)

uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do Kontraktu, etc. Instalacji

Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do
spraw ochrony przeciwpożarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, uzyskanie
wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego
lub jego elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów,
v) Projekt Wykonawczy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura,
konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie ewentualnych aranżacji pomieszczeń
jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych urządzeń,
w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
x) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale
w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących
instalacji oraz stanu zaawansowania robót,
y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
z) przeprowadzenie

szkolenia

personelu

użytkownika,

wraz

z przekazaniem

Inwestorowi

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
aa) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz
z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych
(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
dd) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu
w przewodach,
ee) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów)
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,
gg) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń,
hh) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Projekt Wykonawczy powinien zawierać w szczególności:
a) dokładny opis przyjętych rozwiązań,
b) obliczenia podstawowych parametrów warunkujących wielkość instalacji, w tym w szczególności
obliczenia strat ciepła (zapotrzebowania na ciepło) i zysków ciepła (zapotrzebowania na chłód)
poszczególnych pomieszczeń na podstawie aktualnego projektu architektoniczno-budowlanego
oraz szczegółowych danych przegród budowlanych,
c) bilanse podstawowych wielkości charakteryzujących instalacje,

d) rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obejmujące cały obszar budynku, opracowane w skali
umożliwiającej

bezkolizyjne

rozwiązania

instalacji

oraz

przeprowadzenie

koordynacji

międzybranżowej,
e) szczegółowe rysunki montażowe wybranych fragmentów instalacji (np. szachty, węzły
instalacyjne, maszynownie, etc.),
f) schematy obliczeniowe instalacji,
g) obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanałów wentylacyjnych, wraz z doborem średnic
przewodów i wymiarów kanałów wentylacyjnych,
h) inne, wymagane obliczenia instalacji (np. obliczenia wydłużeń, naprężeń i kompensacji
przewodów),
i) dokładne specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
j) wytyczne dla innych branż, uwzględniające zastosowane urządzenia (w szczególności wytyczne
konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne dla sieci
zewnętrznych).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
c) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
d) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
e) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności
elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ
urządzenia, etc.),
f)

korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru
wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

g) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjnopomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników,
h) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych),
i)

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementów instalacji,

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie
otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy
na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby
wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować
i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie
przejścia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne
należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu
oraz przenoszenie drgań.

Elementy

instalacji

wymagające

obsługi

należy

w miarę

możliwości

lokalizować

poza

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy
pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach
i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne
określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 6.
6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać
w stosunku do następujących rodzajów robót:
a) Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.
b) Fundamenty pod urządzenia.
c) Konstrukcje pod tłumiki.
d) Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.
e) Kraty i kanały nawiewno-wywiewne.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 7.
7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla
blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze,

obudowy,

otwory

w elementach

budynku,

przejścia

i przepusty

instalacyjne,

kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje,
powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie
elektryczne,

wszelkiego

rodzaju

urządzenia

pomiarowe,

elementy

regulacyjne,

materiały

eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części

składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc.,
które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji.
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostały oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów.
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia
wykonawcy

od

odpowiedzialności

za

właściwe

parametry

instalacji

i odpowiednią

ilość

poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych
elementów

instalacji

jest

spełnienie

wymagań

postawionych

poszczególnym

instalacjom

(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić
możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.
8. Odbiór robót instalacyjnych
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8.
8.2. Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne
składniki inwestycji.
8.2.1. Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z projektem,
b) użycie właściwych materiałów,
c) Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.
8.2.2. Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego
odbioru końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą
również:
a) przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
b) przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
c) przedstawiciel straży pożarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

a) zgodność wykonania z projektem,
b) zgodność wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
a) Dokumentację

techniczną

z naniesionymi

elementami

zmian

i uzupełnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,
b) Dziennik budowy i książkę obmiarów,
c) protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,
d) protokoły wykonanych prób i badań,
e) świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom

technicznym,

a także

decyzje

o dopuszczeniu

do

stosowania

w budownictwie,
f)

Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń

zastosowanych

w instalacjach.
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez
osoby prowadzące budowę.
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt
i urządzenia instalacji.
9. Rozliczenie robót
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 9.
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta
jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
10. Przepisy związane
Przepisy

(z

uwzględnieniem

późniejszych

zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-B-03430

Wentylacja

w budynkach

mieszkalnych

zamieszkania

zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02020

Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-B-0240

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Inne normy:
PN-B-0141 l: 1999

Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421

Wentylacja

i klimatyzacja.

Parametry

obliczeniowe

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

powietrza

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich - – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
–

wodę – do farb wapiennych,

–

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

–

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
–

wydajność – 15–16 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
–

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania –
biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
–

wydajność – 4,5–5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
–

wydajność – 5–6 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
–

wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
–

wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
–

lepkość umowna: min. 60

–

gęstość: max. 1,6 g/cm3

–

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

–

roztarcie pigmentów: max. 90 m

–

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia
5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:
–

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

–

grubość – 100-120

–

przyczepność do podłoża – 1 stopień,

–

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub

m

odstawania od podłoża,
–

twardość względna – min. 0,1,

–

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

–

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować
spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

–

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.

Wykonanie robót
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 nawietrzanie 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.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. 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.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
5.3.2. 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.
5.3.3. 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.
6.

Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–

sprawdzenie wsiąkliwości,

–

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

–

sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej
niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

–

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m 2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.

Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE

6.

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót elektrycznych – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
f)

instalacje elektryczne oświetleniowe

g) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

h) instalacje sterowania wentylacją

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie

pod

warunkiem

wprowadzenia

do

dokumentacji

projektowej

zmian

uzgodnionych

w obowiązującym trybie z Inżynierem.
2. Materiały
Opis
Roboty instalacji elektrycznej
Demontaż elementów instalacji elektrycznej. Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów . Przyjęto
10 r-g
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1
ceg.
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o

grubości 1/2 ceg.
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym - w posadzce dla zasilania urządzen
gastronomicznych usytuowanych na wyspie
Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy YDYp
3x1,5mm2 - oświetlenie
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
YDYpżo 3x2,5mm2 - obwody 230V : gniazda ogólne oraz : lodówki, chłodnie, zmiękczacz wody ,
bomer, szafy chłodnicze, naświetlacz, obieraczka do warzyw , obieraczka zieniaków, mikser,
wentylator dachowy
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe YDY 5x4mm2 - zasilanie patelni , taboretu elektr , .zmywarki ,
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe YDY 5x6mm2 - zasilanie , pieca parowego, 4 palnikowej
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe YDY 5x2,5mm2 - zasilanie - obieraczka , centrala wentylacyjna
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe YDY 3x4mm2 - zasilanie - centrala wentylacyjna
Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem mechanicznym Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 4 mm2
Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem mechanicznym Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6 mm2
Montaż na elementach stalowych - gastronomicznych połączeń wyrównawczych elementy uziemienia śruba + końcówka oczkowa przewodu 4-6mm2
Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacjiprzewodów wyrównawczych - montaż szyn
ekwipotencjalnych Szyna wyrównania potencjałów SWP-G1 A14-6108
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów ręcznie w cegle
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszki instalacyjne podtynkowe hermetyczne IP44 o 4 wylotach
Montaż w puszkach odgałęźników bezśrubowo - adaptacja złacza typu VAGO
Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 5-żyłowe Al do 6 mm2 - wentylator gastronomiczny
Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 5-żyłowe Al do 6 mm2 - wentylator nawiewny centrala wentylacyjna
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 do montażu w puszce podtynkowej
Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu
z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/4 mm2 Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem O-I 1x16A 5P 4'
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 32A/6 mm2 Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem O-I 1x32A 5P 4
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 4)
Montaż na gotowym podłożu opraw szczelnych LED 2x24W oprawy świetlówkowe szczelne typu 2x58
pod źródła LED świetlówki typu LED 24W
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon LED , szczelny IP44
Wykucie wnęki pod rozdzielnie w kuchni w ścianie o grubości 1 ceg. - adaptacja
Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 FW32UM2 Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl p/t - np. Hager
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) - blok rozdzielczy
Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - analogia konrolka stanu napięcia LED
Montaż rezystorów, diod, tranzystorów - analogia ochronników przepięciowych kl. B+C
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) N +PE

listwa

zaciskowa N ; PE
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna
Wyłącznik przeciwporażeniowy 4 biegunowy w rozdzielnicach

Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg

40/0,03A, wytrzymałość na udar prądowy 250 A, typ AC CFI6-40/4/003-DE
Wyłącznik przeciwporażeniowy 4 biegunowy w rozdzielnicach

Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg

63/0,03A, wytrzymałość na udar prądowy 250 A, typ AC CFI6-40/4/003-DE
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy 3P B 20-40A
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16 A Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B 6 25 A
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa Szyna łączeniowa 3bieg. BIS 3 (16x12)
Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 3
żyłach i długości od 0,5 do 1m Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6 mm2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Pomiar natężenia oświetlenia wraz z przygotowaniem protokołu z badań - przjęto 20 r-g

3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
d) samochód dostawczy do 0,9 t,
e) spawarka transformatorowa do 500 A.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami.
b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej

przed

przypadkowymi

uszkodzeniami.

Jako

osłony

przed

uszkodzeniami

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych
z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
5.6. Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia

do

przewodów

ułożonych

w podłodze

należy

wykonywać

w rurach

stalowych,

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach.
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.
5.7. Układanie przewodów
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach
ii)

Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie
od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem
i osprzętem należy wykonywać przez:
–

wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

–

wkręcanie nagwintowanych końców rur,

–

wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur
z wciągniętymi w nie przewodami.
jj)

wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
a) w wykonaniu zwykłym,
b) w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
a) bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
b) na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
c) pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
d) na korytkach prefabrykowanych metalowych,
e) w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.
a) Układanie przewodów na uchwytach
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu.
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu
sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów
pomiędzy uchwytami nie były widoczne.
b) Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
a) ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników.
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą
odpowiednich uszczelnień.
c) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
j)

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz
z założeniem pokryw.
d) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

a) zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy
z założeniem pokrywy.
5.8. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
a) przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
b) przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
c) przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego
Przed

przystąpieniem

dostarczanych

do

oddzielnie

montażu
należy

urządzeń

konstrukcje

przykręcanych
te

mocować

na
do

konstrukcjach
podłoża

wsporczych

w sposób

podany

w dokumentacji.
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
–

zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

–

dokręcić

w sposób

pewny

wszystkie

śruby

i wkręty

w połączeniach

elektrycznych

i mechanicznych,
–

założyć osłony zdjęte w czasie montażu

–

podłączyć obwody zewnętrzne

–

podłączyć przewody ochronne

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzające
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy
zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami
sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do
uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe.
5.12. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji
b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników
c) pomiary impedancji pętli zwarciowych
d) pomiary rezystancji uziemień
5.13. Demontaż instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż
instalacji wraz z osprzętem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.
6. Kontrola jakości robót
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
a) zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
b) właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
c) załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
d) wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiory częściowe
8.3. Odbiory końcowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
10. Przepisy związane
[1]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2]

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3]

PN-76/E-90301.

Kable

elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne

o izolacji

z tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
[4]

PN-EN

12464-1:2004.

Światło

i oświetlenie.

Oświetlenie

miejsc

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
[5]

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

[6]

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

pracy.

7. SST - INSTALACJA WODY , KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
WENTYLACJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacji sanitarnych – Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
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 ST
Opis
ROBOTY INSTALACYJNE
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o
grubości 1 ceg.
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o
grubości 2 1/2 ceg.
Przewody wentylacyjne o średnicy do 315 mm z blachy stalowej kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek
do 65%) - przewody nawiewne i wywiewne z okapów
Odtłuszczanie kanałów wentylacyjnych
Izolacja o grub.50 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową powierzchni płaskich
/kanałów wentylacyjnych/
Anemostaty kołowe typ D o śr.do 315 mm
Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych obiekty modernizowane
Czerpnie ścienne prostokątne o wym. 250x650
Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - obiekty modernizowane Okap przyścienny trapezowy 3500x1100x450 mm, z łapaczami tłuszczu i oświetleniem

z łapaczami

tłuszczu - materiał: stal nierdzewna | kolor: inox - obwód 9 200 mm - wsp. R ,M,S= 2,5
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o średnicy otworów
ssących do 355mm i masie do 15kg.i wydajnościach 2300 m3/h
wysokotemperaturowy np.

- wentylator kuchenny.
Wentylator

kuchenny

MBCK 225/2400EC- 0-10V - z silnikem prądu stałego i napięciem sterowania 0-10V
Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajnościach V=2000m3/h z nagrzewnicą wodną z automatyką,
z sterowaniem wentylatorem dachowym - przyjęto 40 r-g
Węzeł zasilajacy nagrzewnicę wodną w centrali wentylacyjnej : grupa pompowa , zestaw zaworów
zwrotnych i odvinajacych , zawór trójdrogowy z siłownikiem 24DC 0-10V - montaż przy centrali
wentylacyjnej waz z podłaczeniem ; przyjęto 15r-g

Podłączenie i uruchomienie układu sterowania wentylacji nawiewno - wywiewnej - przyjęto 18r-g
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe ,typ B do przewodów o śr.do 315 mm
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315mm - dla centrali wentylacyjnej na kanale
nawiewnym
Uruchomienie wentylacji mechanicznej - wraz z wykonaniem pomarów skuteczności i sporzadzeniem
protokołu - przyjeto 30 r-g
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
na odległość do 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 9
Koszt przyjęcia gruzu z rozbiórki
Roboty instalacji centralnego ogrzewania - podłączenie nagrzewnicy
Wykonanie wpięcia - wspawania rurociągów technologicznych (nagrzewnicy centrali ) w istniejący
układ centralnego ogrzewania ( poziom)

(należy uwzględnić spuszczenie i napuszczenie zładu ) -

przyjęto 25 r-g Krócce gwintwane. 1'' spawalnicze + kolana hamburskie + zwory kulowe 1'' z śrubunkami
Rurociągi stalowe zaciskowe o śr. zewn i gr. ścianki 22x1,5 mm układane na przegrodach
budowlanych z zaciskowym połaczeniem kształtek
Kolana, mufy zaciskowe o śr. zew. 22 mm - system zaciskowy do stali węglowej
Rury przyłączne zaciskowe o śr.zew. 22

mm do zespołu mieszajacego nagrzewnicy w centrali

wenty;acyjnej
Podejście do c.o. o śr.zew. 22 mm - adaptacja - wcięcie w istniejace piony stalowe
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze
i zakończeniowe
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa długość
40-80 m
Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
Roboty wodno - kanalizacyjne
Demontaż istniejących instalacji wodno - kanalizacyjnych wraz z armaturą i ceramiką - przyjęto 5 r-g
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o
grub. 1 ceg.
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o
grub. 2 ceg.
Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym - bruzdy w posadzkach dla poziomych
podejść wodnych i kanalizacyjnych
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej podejścia pod wodę i kanalizację
Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z
cegieł
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
Rurociągi z rur warstwowych PEX o śr. zewn. 16 mm rury warstwowe PERT/AL/PERT 16x2 mm
Rurociągi z rur warstwowych PEX o śr. zewn. 20 mm rury warstwowe PERT/AL/PERT 20x2 mm
Rurociągi z rur warstwowych PEX o śr. zewn. 25 mm rury warstwowe PERT/AL/PERT 25x2,5 mm
Łączniki PEX o śr. 16 mm - trójniki,kolana, mufy
Łączniki PEX o śr. 20 mm - trójniki,kolana, mufy

Łączniki PEX o śr. 25 mm - trójniki,kolana, mufy
Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii umywalkowych,
zlewowych
Izolacja rurociągów śr.16-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9-13 mm - zimna woda Otulina ze
spien.PE fi 16-25 mm,gr .9 -25mm
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach
mieszkalnych
Wstawienie trójnika PCW w istniejący rurociąg żeliwny kanalizacyjny o śr. 100 mm - posadzka
Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm
Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
Wymiana wpustu ściekowego o śr. 100 mm
Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110
mm
Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 50-100 mm
Próba szczelności instalacji kanalizacyjnych o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych
Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
Półpostument porcelanowy do umywalek
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - - odcinające dla
armatury -bateri stojacych
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - - odcinające kątowe
Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm - śrubunki mosiężne do zaworów Złączki gwintowane - śrubunek
prosty GW/GZ mosiężny fi 3/8" Art.nr 126
Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm Złączki gwintowane - śrubunek prosty GW/GZ mosiężny fi 1"
Art.nr 126
Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25
mm
Wymienniki ciepła pojemnościowy o poj.200 dm3 na ciśnieniedo 1,0 MPa - adapt. bojler 200l. bojler
200l + konstrukcja wsporcza np. Ariston PRO R EVO VTS
Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm
Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - Bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i
wylewką, wysokość min.950 mm
Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa. Wylewka obrotowa - dł. min 180 mm , wys. min 300 mm. Mieszacz
ceramiczny
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Zmiękczacz automatyczny, regeneracja objętościowa opóźniona

długość: 435 mm | szerokość: 280

mm | wysokość: 535 mm | moc całkowita: 0.003 kW | waga: 11 kg - montaż : przyjeto 5 r-g

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
na odległość do 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 9
Koszt przyjęcia gruzu z rozbiórki
Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym - bruzdy w posadzkach dla poziomych
podejść wodnych i kanalizacyjnych
Wstawienie trójnika PCW w istniejący rurociąg żeliwny kanalizacyjny o śr. 100 mm - posadzka
Wymiana wpustu ściekowego o śr. 100 mm
Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 50-100 mm
Próba szczelności instalacji kanalizacyjnych o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i
spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót
poza

tym

terenem

w

okresie

trwania

realizacji

Umowy,

aż

do

zakończenia

i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg
ustawy

„Prawo

Budowlane”.

Wykonawca

nie

może

wykorzystać

błędów

lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie
będą

w

pełni

zgodne

z

dokumentacją

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Mając

na

uwadze,

że

roboty

są

realizowane

w

obiekcie

szkolnym

należy

wziąć

to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam dzieci.
Wykonawca,

realizując

roboty

remontowe,

jest

zobowiązany

do

by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
a) bezpieczeństwa użytkowania
b) odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska
c) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
d) warunków BHP

zagwarantowania,

Wykonawca jest zobowiązany do:
e) zabezpieczenia

miejsca,

wydzielonych

pomieszczeń

w

remontowanym

obiekcie,

istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem
urządzenia

f)

Placu

–

Budowy

w

zakresie

niezbędnym

do

wykonania

prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz
warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla
uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych
g) sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a)

czynniki mogące stwarzać zagrożenia

b)

wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy

c)

oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu

d)

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót

e)

zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.

f)

zapewnienie BHP

g)

zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót remontowych
zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej

h)

h) dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie

z

Rozporządzeniem

Ministra

Infrastruktury

z

dnia

23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
2. MATERIAŁY
Roboty należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia

dla

higieny

i

zdrowia

użytkowników

w

szczególności

w wyniku:
a) wydzielania się gazów toksycznych
b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
c) niebezpiecznego promieniowania
d) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin
e) nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.

3. SPRZĘT
Sprzęt

używany

do

wykonywania

instalacji

nie

powinien

mieć

niekorzystnego

wpływu

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie
z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót
dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości
do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym
jego użytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń

i

odkształceń

przewożonych

materiałów

i

nie

wpłyną

niekorzystnie

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków
transportu
w

musi

zapewniać

Dokumentacji Projektowej,

prowadzenie

robót

zgodnie

Specyfikacji Technicznej

i

z

wskazaniach

zasadami

określonymi

Inspektora

w

terminie

przewidzianym umową.
Wykonawca

będzie

usuwać

na

swój

koszt

wszelkie

zanieczyszczenia

spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:

m – dla instalacji rurowych
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia
Poszczególne

jednostki

obmiarowe

i

ilości

podane

są

w

PRZEDMIARZE

ROBÓT,

który stanowi odrębne opracowanie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:
c) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
d) odbiór częściowy
e) odbiór ostateczny

f)

odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych
PN-86/B-02421

Ogrzewnictwo

i

ciepłownictwo.

Izolacje

cieplne

rurociągów,

armatury

i urządzeń. Wymagania i badania
PN-94/B-03406

Ogrzewnictwo.

Obliczanie

zapotrzebowania

na

ciepło

pomieszczeń

o kubaturze do 600 m3
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary
PN-83/B-03430

Wentylacja

w

budynkach

mieszkalnych,

zamieszkania

zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo

użytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

