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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST - 00 Wymagania ogólne  

ST - 01 Roboty rozbiórkowe

ST - 02 Roboty ziemne

ST - 03 Izolacje przeciwwilgociowe

ST - 04 Izolacje termiczne

ST - 05 Docieplenie ścian

ST - 06 Obróbki blacharskie, ryrnny i rury spustowe

ST - 07 Pokrycia dachu papą termozgrzewalną

ST - 08 Rusztowania

ST - 09 Instalacja odgromowa

ST -10

ST - 11

Instalacja c.o. 

Instalacje elektryczne
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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja  Techniczna  D-.00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE  odnosi  się  do  wymagań

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru

robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Termomodernizacja  budynku  KP  V  w

Rudzie Ślaskiej ul. Solidarności 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią  część  Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i

należy je stosować  przy wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

 1.3.2. Niezależnie  od  postanowień  Klauzuli  5.1  Warunków  Szczególnych  normy

państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych  będą

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią

organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
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urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń

i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania

dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.6. Inżynier  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez

Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji

kontraktu.

1.4.9. Korona drogi  -  jezdnia (jezdnie)  z  poboczami lub chodnikami,  zatokami,  pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich

połączenia.

1.4.11.Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu

pojazdów lub pieszych.

1.4.12.Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną

drogi i skarpami rowów.

1.4.13.Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót

w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.15.Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16.Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z

dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez

Inżyniera.

1.4.17.Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i

rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne

warunki dla ruchu.
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a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a

podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i

przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od

ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i

podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza  -  górna część  podbudowy spełniająca funkcje  nośne

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy spełniająca,  obok  funkcji

nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem wody,  mrozu  i

przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę  mrozoochronną,

odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody

przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z

dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót

budowlanych.

1.4.21.Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas

drogowy  może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i

budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami

powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.22.Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,

umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do

głębokości przemarzania.

1.4.24.Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio

pod nawierzchnią,  ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i

właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant  -  uprawniona  osoba   fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej.

1.4.27.Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia

drogowego  lub  całkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28.Przepust  –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do

przeprowadzenia  cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń

technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie

w  realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak

wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.30.Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji

zadania  budowlanego,  na  przykład  droga,  kolej,  rurociąg,  kanał,  ciąg  pieszy  lub

rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która

wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem

robót.

1.4.32.Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu

budowy.
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1.4.35.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36.Zadanie budowlane  -  część  przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia

funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót

związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną

budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na

Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z

wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na

dokumentację projektową:

* Zamawiającego;

* sporządzoną przez Wykonawcę;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  Inżynierem  oraz  innymi

odpowiednimi Instytucjami:.

a) Plan  zabezpieczenia  dowozu  materiałów  budowlanych  po  istniejącej  sieci  dróg  oraz

ewentualnych dróg technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

8

d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 

e) Programy zapewniania jakości

f) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egz

g) Zaktualizowana mapę zasadniczą w skali 1:500

h) Dokumentację powykonawczą robót.

i) Wykonawca  we  własnym  zakresie  winien  uregulować  stan  formalno  –  prawny

gospodarowania  odpadami  powstającymi  w  czasie  budowy  zgodnie  z  wymagania

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z

późniejszymi zmianami).

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Rysunków,

Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  Specyfikacje  na  własny  koszt  w  4

egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo  poza  Specyfikacjami,  Rysunkami  i  innymi  informacjami  zawartymi  w

Kontrakcie,  Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkie  rysunki,  dokumenty,  zezwolenia

związane i  inne  dane potrzebne  do  wykonania  robót  oraz  do  parametrów  technicznych

wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach,

ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być

sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera  

Inżynier  powinien  sformułować  komentarz  lub  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,

dokumentacji  i  danych  przedstawionych  przez  Wykonawcę,  w  ciągu  7  dni  od  daty  ich

otrzymania.  Te  komentarze  lub  zastrzeżenia  należy  uważać  za  przyjęte  przez

Wykonawcę  jeśli  w  ciągu  3  dni  od  daty  otrzymania  nie  zgłosi  zastrzeżeń  na  piśmie.

Wykonawca  przed  złożeniem  rysunków,  dokumentacji  i  danych  powinien  skonsultować

się z Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji powinna być  dostarczona co najmniej 3

dni  przed  datą  konsultacji  oraz,  jeśli  są  wymagane  przez  Inżyniera  -  Wykonawca

powinien  dostarczyć  rysunki  w  wymaganej  ilości  kopii  co  najmniej  7  dni  przed  datą

konsultacji. 

1.5.2.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE

Wykonawca  powinien  bezzwłocznie  uzupełnić  dokumentację  oraz  rysunki  dostarczone

Inżynierowi  w  zakresie  zmian  wprowadzonych  w  czasie  wykonania  robót.  Wykonawca

powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w

trzech  egzemplarzach   dla  ukończonego  odcinka  robót,  który  będzie  przekazany  do

użytkowania  lub  będzie  wykorzystany  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  polskim
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ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy przez  Inżyniera  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w choćby

jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej

dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów

obowiązuje kolejność  ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych”

(„Ogólnych  warunkach  umowy”).  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub

opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast

powiadomić  Inżyniera,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i

poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od

wymiarów  określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali  rysunku.  Wszystkie  wykonane

roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane

określone w dokumentacji  projektowej  i  w  ST będą  uważane za  wartości  docelowe,  od

których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  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  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu

budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego

etc.  na i  przez teren Budowy przez cały czas trwania  Kontraktu  aż  do  jego ukończenia

wraz z zimowym utrzymaniem. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego

robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze

oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  Wjazdy i  wyjazdy z terenu

budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  

Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem.  Fakt

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
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uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.

Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały

okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i

wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych,

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.   Stosując  się  do  tych  wymagań

będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego

uszkodzenia  i  przesuszenia  w  wyniku  prowadzenia  robót  odwodnieniowych.  W

bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi

dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.

W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej  pożądane jest

aby  czas  trwania  leja  depresyjnego  był  skrócony  do  minimum.  Zaleca  się  prowadzenie

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie

odpadów,  ich  wykorzystanie  lub  unieszkodliwienie  są  obowiązkiem  wykonawcy.

Zamawiający  nie  będzie  z  tego  tytułu  ponosił  żadnych  kosztów w  tym  z  tytułu  opłat  za

gospodarcze korzystanie ze środowiska
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca

będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,

mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą

składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed

dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty

spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie

materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych

materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie

robót,  a  po zakończeniu robót  ich  szkodliwość  zanika (np.  materiały pylaste)  mogą  być

użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli

wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie

tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca

użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie

spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie

trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie

rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

  instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi   Inżyniera  i  zainteresowane  władze
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oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez

jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych

wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  Teren  budowy

przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane

jego  działalnością.  Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach

zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących

korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  ani  Zamawiający

nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach

publicznych przy transporcie materiałów i  wyposażenia na i  z terenu robót.  Wykonawca

uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do

przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim

przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera.  Inżynier  może  polecić,  aby  pojazdy  nie

spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące

nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,

aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla

zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  

zapewni  i  będzie  utrzymywał   wszelkie   urządzenia  zabezpieczające,   socjalne  oraz  

sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty

związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót

przez  Inżyniera.  Inżynier  nie  zezwoli  na  rozpoczęcie  robót  o  ile  nie  zostanie  mu

przedłożona polisa zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej

elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru

ostatecznego.  Koszt  ochrony  i  utrzymania  Robót  powinien  być  uwzględniony  w  Cenie

Kontraktowej.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na

polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze

centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i  wytyczne, które są  w jakikolwiek

sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych

praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z

wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować   Inżyniera  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,

koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem

jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy

takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez

Inżyniera.

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt  od odpowiednich

instytucji.  (Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  zmianę  ruchu,  zezwolenia  dotyczące

trasy,  zezwolenia  na  pobyt,  na  używanie  krótkofalówek,  na  rozpoczęcie  robót  lub  na

zmianę  położenia użyteczności  publicznych, itd.)  W ciągu dwóch tygodni  od podpisania

porozumienia  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inżynierowi  listę  wszystkich  pozwoleń

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. W porozumieniu

z  władzami  lokalnymi  i  użytkownikami  użyteczności  publicznych,  Zamawiający  stworzy
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harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o

zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się

tego  harmonogramu,  to  koszt  jakichkolwiek  opóźnień  związanych  ze  zbyt  późnym

wydaniem  jakichkolwiek  zezwoleń  na  wykonanie  robót  poniesie  Zamawiający.

Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  i  powinien  umożliwić

instytucji  wykonania  inspekcji  i  sprawdzenia  robót.  Ponadto,  powinien  on  umożliwić

instytucji  uczestniczenie  w  procedurach  badaniach  i kontroli,  które  jednak  nie  zwalniają

Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą

obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W

przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do

konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod

warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice

pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi i do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości

o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą

uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić

Inżyniera  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń

Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier  po

uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót

i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do

zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,

zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa
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badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z

danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła

uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu

wykazania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają

wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inżynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczęciem eksploatacji  źródła.  Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia

dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz

proponowaną przez siebie metodę  wydobycia i selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje

o  eksploatacji,  organów  administracji  państwowej  i  samorządowej.  Wykonawca  ponosi

odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów

pochodzących  ze  źródeł  miejscowych.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu

wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne  jakie  okażą  się  potrzebne  w  związku   z

dostarczeniem materiałów do robót. Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z

terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane

w hałdy  w miejscu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z

wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy

lub wskazań  Inżyniera.  Wykonawca nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba,

że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu  budowy  i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli

Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały

zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany

(skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego

nieodebraniem  przez  Inżyniera  i  koniecznością  usunięcia   i   braku  zapłaty  za  wadliwe
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roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym,

jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera.

Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Inżyniera.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania

materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z

Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i

zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą

stanowić  podstawę  do akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem jakości.  W

przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione

następujące warunki:

a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca

uzyska  dla  Inżyniera  zezwolenie  dla  przeprowadzenia  inspekcji  i  badań  w  tych

miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
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ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt

powinien być  uzgodniony i  zaakceptowany przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu

powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera.  Sprzęt  będący  własnością

Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i

gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami

dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi   kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i  badań  okresowych, tam gdzie

jest  to  wymagane  przepisami.  Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również

naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST

przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,

Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację

przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później

zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z

zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w

terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą

spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem

przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,

uszkodzenia  spowodowane jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz

za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót

opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca  jest
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odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Przed  rozpoczęciem  robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  recept  wraz  z próbkami  materiałów

przewidzianych  do  produkcji  mieszanek  mineralnych,  mas  mineralno  –  asfaltowych  i

betonów  do  Inżyniera  ,  celem  zatwierdzenia.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za

dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót

zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub

przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.  Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia

wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich

dokładność.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,

dokumentacji  projektowej  i  w ST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu

decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie

występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,

wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.

Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym

przez Inżyniera,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu poniesie

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżynierowi

program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien

określić,  zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości techniczne, kadrowe i  plan

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST

oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

* organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

* organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

* sposób zapewnienia bhp.,

* wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
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* system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,

* wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie

badań),

* sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę

przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

* wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia

pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,

* sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw

materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów

robót,

* sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od

Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich

wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano

zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST  Minimalne

wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
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kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca

dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony

dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie

przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość

tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań

materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć

zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Pojemniki  do  pobierania  próbek

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i

oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Na  zlecenie  Inżyniera

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę

usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,

stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez

Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi

Inżyniera o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi   kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
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najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi i  na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania

materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent

materiałów  powinien  udzielić  mu  niezbędnej  pomocy.  Inżynier,  dokonując  weryfikacji

systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  poprzez między innymi  swoje

badania,  będzie oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie

wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez

Wykonawcę. Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie

od  Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne,  to  Inżynier  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam

lub  poprzez  Wykonawcę,   przeprowadzenie   powtórnych   lub   dodatkowych   badań  

niezależnemu  laboratorium.   W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub

dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez  Wykonawcę,  jeżeli

wyniki  potwierdzą   negatywne  parametry  obiektu  badań.  Jeżeli  uzyskane  wyniki  będą

pozytywne,  to  koszt  badań  obciąży  Zamawiającego,  w  przypadkach  gdy  zlecenie

przeprowadzenia badań było z nim uzgodnione.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

* Polską Normą lub

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku

budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio

jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą  i  podpisem

Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

* datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

* przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inżyniera,

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami

klimatycznymi,

* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
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trakcie wykonywania robót,

* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

* dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

* inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje

Inżyniera  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te

stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie

Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)

następujące dokumenty:

c) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

d) protokoły przekazania terenu budowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoły odbioru robót,

g) protokoły z narad i ustaleń,

h) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót   zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie

(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną

poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie

przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  

Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 

Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego

inaczej,  objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni  przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [Mg] lub kilogramach

[kg] zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone

przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to

Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia

pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie

trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
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robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót

zanikających przeprowadza się  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających

zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz

nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary

skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie

uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru:

j) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

k) odbiorowi częściowemu,

l) odbiorowi ostatecznemu,

m)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na   potwierdzeniu  faktycznej,

uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie  jakości   wykonywanych robót  w odniesieniu do

wymagań  określonych  w  SST,  które  to  roboty  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną

zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem

Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie

Inżyniera.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi

ustaleniami.  Dokonanie  odbioru  robót  zanikających  przez  Inżyniera  nie  zwalnia

Wykonawcy od zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w SST

aż  do  odbioru  pogwarancyjnego,  z  wyłączeniem  szkód  spowodowanych  przez

użytkowników  drogi  po  przekazaniu  obiektu  do  użytkowania,  nie  mających

udokumentowanego, uzasadnionego związku przyczynowego z Robotami Wykonawcy.
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8.3. Odbiór częściowy

Odbiór   częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru

robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości,  jakości i  wartości.  Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość

do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika

budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inżyniera.  Odbiór

ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których

mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona

ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń

przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w

zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.                    W

przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie

swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia

przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo

ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do

odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne z  ST  i

ew. PZJ,

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

ST i ew. PZJ,

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego

nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą

wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez

komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego

przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających

wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych

wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
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się  na jej  wykonanie, określone dla tej  roboty w ST i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

* robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

* wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

* wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

* Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych  w  D-M-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie

* Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)uaktualnienie  projektu  organizacji  ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z

Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu

Inżynierowi  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu

robót,

(b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,

(c)opłaty/dzierżawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych,  barier i świateł,

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414 z później-
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szymi zmianami).

2. Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60

z późniejszymi zmianami).
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ST- 01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

(Kod CPV 45111300-1)

1. CZEŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa zamówienia.

Szczegółowa specyfikacja  techniczna SST-01.00 „Roboty rozbiórkowe”  odnosi  się  do

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Przetargowej  w

odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i obejmuje :

• demontaż okładzin na schodach zewnętrznych 
• demontaż poręczy przy schodach zewnętrznych 
• demontaż elementów elewacyjnych – klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice
informacyjne, lampy, hydrant, logo, kamery 
• demontaż parapetów z blachy powlekanej 
• demontaż rynien i rur spustowych. 
• demontaż inst. odgromowej. 
• demontaż podstawy masztu antenowego i kotew lin odciągowych 
• demontaż obróbek okapowych 
• demontaż obróbek blacharskich 
• demontaż wyłazu dachowego 
• demontaż uszkodzonych betonowych stopnic schodów zewnętrznych przy wejściu głó
wnym  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

• Roboty towarzyszące

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.

Wszystkie  prace  rozbiórkowe  wykonywać  pod  nadzorem  technicznym.  W  razie

stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy  uzgodnić  sposób  i  miejsce  składowania  materiałów  z  rozbiórki.  Wielkości

poszczególnych  miejsc  składowania  należy  dostosować  do  rzeczywistej  ilości

składowanego materiału.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca

odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  Specyfikacja  Techniczna,

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z

przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIAŁY
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Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST-00  „Wymagania

ogólne”.  Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera(

Inspektora  Nadzoru).  Zgodnie  z  technologia  założona  w  Dokumentacji  Technicznej  do

wykonywania robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu :

- młoty udarowe , 

- przcinaki

- koparko – ładowarek,

- samochodów samowyładowczych do 10 t

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu

5.2 Wywóz i utylizacja odpadów

Materiały  z  rozbiórki  powinny  zostać  wywiezione  przez  Wykonawca  na  wysypisko

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  rozbieranych  elementów  oraz

zgodność z obowiązującymi przepisami.

Z utylizacji  odpadów należy posiadać  karty  przekazania odpadów zgodnie z wymogami

ustawy.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”

Jednostka obmiaru jest :

- dla rozbieranych konstrukcji murowych, krat okiennych – m2 i m3

- dla rozbieranych poszczególnych warstw posadzek – m2,

- dla rozbiranych rynien, rur spustowych, gzymsów - mb
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- dla demontowanych krat ze studzienek naświetlających - szt.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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ST-02
Kod CPV 45111200 

ROBOTY W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU 

POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE  
W GRUNTACH KAT. I-V

Będzin,  kwiecień 2017
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  ziemnych  przy  wykonywaniu  wykopów
pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Niniejsza  specyfikacja  nie  ma  zastosowania  do  robót  ziemnych  związanych  z  budową  kolei,  dróg
samochodowych,  budowli  wodnych  i  robót  melioracyjnych  oraz  robót  związanych  z  zakładaniem  rurociągów  lub
instalacji – wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która  powinna
zawierać:

– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysokościowy,

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty – grunt rodzimy,  lity  lub spękany o nieprzesuniętych  blokach,  którego próbki  nie  wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc

ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
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1.4.7. Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie  obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

ds

d
s p

p
I 

gdzie:

      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

      pds – maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

10

60

d
d

U 

gdzie:

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

– dziennik  budowy  –  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

– książka  obmiaru  –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy
w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

– laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

– polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy,

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne punktów głównych
obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

– Zamawiającego,

– sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STT  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  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 projektową lub SST i wpłynie to
na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
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lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

5) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od
właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu,
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
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wagowo ładunków.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  organów  władzy  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych  warunków  umowy
stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
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w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w  maksymalnym
stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone przez  Inspektora  nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku oraz odległości  transportu.  Wydajność  środków transportowych
powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  wyznaczyć  przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów
powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót
ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/–  10  cm.  Różnice  w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość  wykopu  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  +/–  10  cm,  a  krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej
tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy
pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji
projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za  dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i  urządzeń  odwadniających musi  być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót
ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
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Źródła  wody  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– bhp,

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

– wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

– sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

– wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

12

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwości  są  określone w SST, normach i  wytycznych.  W
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
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Inspektor  nadzoru może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną
przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z  kryteriami technicznymi  określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą,

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów
robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde
życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 20 m2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni
wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  20  m  oraz  w
punktach wątpliwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%  wartości  pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.

6.3.5. Równość dna wykopu

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.6. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,  zostaną  odrzucone.
Jeśli  materiały,  nie spełniające wymagań  zostaną  wbudowane lub zastosowane,  to na polecenie  Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości  podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  w
SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
możliwe,  należy  jak  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzględnieniem
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  Będzie
utrzymywać  to wyposażenie,  zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

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

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i
wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru ostatecznego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie
realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i  transportu  na
teren budowy,
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 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierżawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier  i
świateł.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Załącznik 1
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość
objęto-ściowa 

w stanie
naturalnym kN/m

3

Przeciętne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

objętości1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleżałe

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 Żużel hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane

Węgiel kamienny i brunatny
Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapień niezwietrzały
Magnezyt

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5 od 45 do 50
8 Łupek plastyczny twardy niespękany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty

Sjenit średniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)  Mniejsze  wartości  stosować  przy  obliczaniu  ilości  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich  zagęszczeniem,
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

Załącznik 2
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205

Lp.
Wyszczególnienie

właściwości
Jednos

tki
Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu – rumosz
niegliniasty

– żwir
– pospółka
– piasek gruby
– piasek średni
– piasek drobny
– żużel

nierozpadowy

– piasek
pulasty

– zwietrzelina
gliniasta

– żwir gliniasty
– pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe
– glina piaszczysta zwięzła, glina

zwięzła, glina pylasta zwięzła
– ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta, glina pylasta
– ił warstwowy

2 Zawartość cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0

4 Wskaźnik piaskowy WP
> 35 od 25 do 35 < 25
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ST-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  izolacji
paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych, z materiałów rolowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  z  danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Hydroizolacje powinny:
stanowić  ciągły i  szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę  lub jej  części  od wody
lub  pary  wodnej;  ściśle  przylegać  do  izolowanego  podkładu;  nie  powinny  pękać,  a  ich  powierzchnia
powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;
być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie:
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba.
w temperaturze otoczenia nie niższej niż: 
- +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco;
- +10°C  -  dla  izolacji  z  materiałów  bitumicznych  przy  zastosowaniu  lepiku  na  zimno  i  folii
płynnych: +150C – dla izolacji Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z
odrębnych  materiałów,  różnej  klasy  odporności  ,  jako  równorzędnych  zabezpieczeń  (  np.  zaprawy
wodoszczelnej  z  materiałami  rolowymi).  Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich
przewodów instalacyjnych. I elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób
wykluczający  przeciekanie  wody  między  tymi  przewodami  lub  elementami  a  izolacją  podczas  robót
izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz
możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Zastosowanie BORNIT-Fundamentflex 2K może być stosowany
wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków. 
•• służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji
na zewnątrz budynków poniżej poziomu gruntu na
powierzchniach poziomych i pionowych. Izolacje nakł
ada się szpachlą lub natryskuje. 
•• może być także stosowany jako pośrednia izolacja
(pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów
oraz służyć do klejenia płyt z polistyrenu
ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i
mineralnych. 
•• dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko
wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży
bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare
powłoki na zimno i na gorąco lub powłoki
grubowarstwowe). 
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Dane techniczne:

Rodzaj Dwuskładnikowa, grubowarstwowa
masa bitumiczna 

Składniki Emulsja bitumiczna zawierająca
polistyren i uszlachetniona tworzywami
sztucznymi, proszek reakcyjny 

Kolor czarny 
Rozcieńczalnik Brak 
Czas obróbki w temperaturze 20°C około 1,5 godziny 
Gęstość emulsja lateksowa zawierająca

polistyren - około 0,65 g/cm³ 
ciężar nasypowy proszku reakcyjnego -
około 1,40 g/cm³ 
gęstość mieszanki - około 0,72 g/cm³ 

Odporność termiczna 100°C 
Konsystencja pasta, można nakładać szpachlą 
Sposób nanoszenia pacą, natryskiwarką 
Wodoprzepuszczalność wodoszczelny w przypadku warstwy o

grubości 4 mm, po wyschnięciu
wodoszczelny przy ciśnieniu 7 bar 

Czas twardnienia od 2 do kilku dni w zależności od
wilgotności powietrza, temperatury,
grubości warstwy i podłoża 

Temperatura powietrza i podłoża
podczas obróbki 

nie stosować w temperaturze poniżej
+5°

Przechowywanie bezwzględnie w temperaturach
dodatnich 

Możliwość przechowywania
produktu 

przynajmniej 12 miesięcy 

Grubość warstw do 8 mm 
Czyszczenie na świeżo wodą, po stwardnieniu przy

pomocy substancji czyszczącej
BORNIT-Środek czyszczący do
bitumu 

Składniki szkodliwe dla zdrowia brak 
 
Zużycie Fundamentflex 2K (uwzględnia wykonanie
szpachlowania drapanego) : •• w przypadku obciążenia budowli wilgocią gruntową /

niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie bę
dącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: ok.
4,5 - 5,0 l na m² --> grubość mokrej warstwy 4,5 - 5,0
mm --> grubość suchej warstwy 3,2 - 3,6 mm 
•• w przypadku obciążenia budowli spiętrzającą się
wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda
gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): ok. 6,0 - 6,5
l na m² --> grubość mokrej warstwy 6,0 - 6,5 mm -->
grubość suchej warstwy 4,6 - 4,9 mm 
•• klejenie płyt ociepleniowych: ok. 2 l / m² 

3. SPRZĘT.
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie.  Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być: 
trwałe, nieodkształcalne i przenosić  wszystkie działające nań obciążenia w celu zapewnienia prawidłowej
współpracy  izolacji  z  podłożem  należy  podłoże  dokładnie  oczyścić  i  odpylić.  Powierzchnia  podłoża  pod
izolacje  z  folii,  pod  przyklejane  lub  powłokowe  izolacje  z  materiałów bitumicznych  powinna  być  gładka  (
bez  wgłębień,  wypukłości  oraz  pęknięć  ),  czysta,  odtłuszczona  i  odpylona.  Na  narożach  powierzchni
izolowanych należy wykonać  zaokrąglenia  o promieniu nie mniejszym niż  5 cm lub sfazować  pod kątem
45°  na  szerokości  i  wysokości  co  najmniej  5  cm od  krawędzi.  Spadki  podłoża  izolacji  odwadniającej  (w
pomieszczeniach  mokrych)  w  kierunku  kratki  ściekowej  lub  kanału  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej,  lecz  nie  mniejsze  niż  1  %.  Podkład betonowy lub  z  zaprawy cementowej  pod
izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy
zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%),
2.  Powłoki  gruntujące nanosi  się  dwiema warstwami,  przy czym warstwę  drugą  wykonuje się  dopiero po
całkowitym wyschnięciu pierwszej.
3.  Temperatura  otoczenia  w  czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie  niższa  niż  +  5°C.  W
przypadkach  technicznie  uzasadnionych  (np.  gdy  nie  ma  naporu  wody)  dopuszcza  się  gruntowanie
podłoża  roztworami  asfaltowymi  przy  temperaturze  poniżej  +5°C.  jednak  nie  niższej  niż  0°C,  jeżeli
temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia:
Ścian  podziemnych  budynków,  położonych  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  przed  podciąganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.   Należy wykonać izolację powłokowe
z  mas  asfaltowych  a  następnie  zazbroić  warstwą  tkaniny  technicznej.   Przyklejenie  warstwy  tektury
budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu
Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków wykonywać należy z dwóch warstw papy
asfaltowej  na  lepiku  asfaltowym  na  równym  i  gładkim  podłożu  z  zaprawy  cementowej.  Powinna  ona
wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony fundamentu.
Izolacja  pozioma  w  budynkach  podpiwniczonych  powinna  być  ułożona:  dolna  w  ścianach  na  wysokości
wierzchu  ławy  fundamentowej,  a  izolacja  pozioma  górna  pod  stropem.  W  przypadku  budynków
posadowionych  w  gruncie  o  niewielkim  zawilgoceniu  (piaski)  dopuszcza  się  układanie  górnej  izolacji
poziomej  ścian  na  wysokości  wierzchu  cokołu  (około  30  cm  nad  poziomem  terenu).  Izolacja  pionowa
powinna być  wykonana na zewnętrznej  powierzchni  ścian i  przebiegać  od wierzchu ławy fundamentowej
do wysokości  min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegający do budynku oraz być  łączona z warstwami
poziomych izolacji i ścian.
Izolacje  powłokowe  z  mas  asfaltowych  bez  wkładek  wzmacniających  mogą  być  stosowane  tylko  do
przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp.
1.  Liczba  nakładanych  warstw  mas  asfaltowych  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.
2. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do
temperatury 160°C-180°C.  Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania  na podkładzie
nie powinna być niższa niż 140°C.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola  winna  przebiegać  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w  ST,  a  sprawdzenie  i  odbiór  robót
winny  być  wykonane  zgodnie  z  normami  i  wskazaniami  oraz  instrukcjami  użycia  producenta  wybranych
materiałów.

6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.

6.3. Odbiór hydroizolacji
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
odbiory międzyfazowe (częściowe),
odbiór ostateczny (końcowy).

6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
jakości materiałów:
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podkładu  pod  izolację,  każdej  warstwy  izolacyjnej  (w  izolacjach  wielowarstwowych),uszczelnienia  i
obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki.
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:
wytrzymałości,  równości,  czystości  i  dopuszczalnej  wilgotności  podkładu:  poprawności  spadków podłoża
oraz  prawidłowości  rozmieszczenia  i  spadków  kanalików  ściekowych,  poprawności  zagruntowania
podkładu  (jeśli  podlega  on  gruntowaniu),  oraz  rejestrację  wszelkich,  usterek  (nierówności,  pęknięć  i
ubytków  w  podkładzie,  braku  zaokrągleń  lub  sfazowań  w  narożach,  braku  prawidłowego  osadzania
wpustów itp.),
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:
ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  poprawności  i  dokładności  obrobienia:  naroży,  miejsc  przenikania
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, oraz
rejestrację  wszelkich  usterek  (uszkodzeń  mechanicznych  izolacji,  pęcherzy,  fałdowań,  odspojeń,
niedoklejenia zakładów itp.).przy sprawdzaniu  uszczelniania  dylatacji  należy zwrócić  uwagę,  aby wkładki
dylatacyjne  były  wykonane  z  jednego  materiału  i  o  identycznym  profilu  na  całej  długości  szczeliny,  a  w
dylatacjach  krzyżujących  się  -  aby  były  dokładnie  ze  sobą  połączone  (bez  możliwości  rozerwania  lub
ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).

6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy
jest  to  niezbędne,  należy  wykonać  próbę  wodną  lub  inne  badania  pozwalające  na  prawidłową  ocenę
wykonanych robót izolacyjnych:
przy  parciu  wody  od  zewnątrz  -  prawidłowego  wykonania  i  oparcia  konstrukcji  dociskowej  lub  grubości
warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe)
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz
Odbiór częściowy polega na kontroli:
jakości materiałów podkładu pod izolacje
Każdej  warstwy  izolacyjnej  (  w  izolacjach  wielowarstwowych)  uszczelnienia  i  obrobienia  szczelin
dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie  z  ST  .  Podstawą  dokonania
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:
dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i
akceptowanymi przez Inspektora,
atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok

7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy
jest  to  niezbędne,  należy  wykonać  próbę  wodną  lub  inne  badania  pozwalające  na  prawidłową  ocenę
wykonanych robót izolacyjnych:
przy  parciu  wody  od  zewnątrz  -  prawidłowego  wykonania  i  oparcia  konstrukcji  dociskowej  lub  grubości
warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.
Do  odbioru  ostatecznego  izolacji  wodochronnych  powinna  być  przedłożona  następująca  dokumentacja
techniczna:
projekt  wykonania  izolacji  (z  ewentualnymi  instrukcjami)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w trakcie
robót,
dokumenty  potwierdzające  jakość  użytych  materiałów  w  postaci  zaświadczeń  o  jakości   wystawionych
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przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót,
protokoły z odbiorów częściowych,
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).
Z  odbioru  ostatecznego  izolacji  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinna  być  zawarta  ocena
jakościowa  zabezpieczenia  przeciwwodnego.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru  robót  stwierdzono  usterki  lub
wadliwość  wykonania  robót,  powinno  to  być  wymienione  w  protokole  wraz  z  określeniem  trybu
postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero
po usunięciu usterek.

8. OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN  12970:2003  (U)  Masa  asfaltowa  wodochronna.  Definicje.  wymagania  i  metody  badań  i
wytrzymałościowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i
welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
PN-EN  1107-1  :2001  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji  wodochronnej
dachów. Określanie stabilności wymiarów
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I  Budownictwo  ogólne.
Arkady 1988 r.
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ST-04

IZOLACJE   TERMICZNE   

KOD CVP 45323000-7

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania
robót  z  wykonywaniem  izolacji  termicznych  i  akustycznych  robót
budowlanych  związanych  z  Termomodernizacja  Budynku  KP  V  w  Rudzie
Śląskiej ul. Solidarności 2

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia
robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych:
-  ocieplenie  ścian  fundamentowych  styropianem  eksturadowanym  gr.  12
cm,
- ocieplenie powierzchni dachu stryropapą gr. 20 cm

1.4.  Określenia podstawowe
Izolacja  termiczna  -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym
zapobiegająca  nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku
Izolacja  akustyczna-   warstwa  materiału  o  dużym  oporze  akustycznym
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Rysunkami,  Specyfikacją  
Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1 Płyty styropianowe z okleiną z papy termozgrzewalnej gr. 20 cm.

Płyty warstwowe izolacyjne z rdzeniem ze styropianu i jedna lub dwustronna okładzina z
papy asfaltowej podkładowej. Rdzen stanowia płyty styropianowe EPS 100-038 o kodzie
wyrobu EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
według normy PNEN13163: 2004 oraz klasy reakcji na ogien E według normy
PN-EN13501-1:2008. Na okładziny płyt STYROPAPA stosowana jest podkładowa papa
asfaltowa, wykonana z asfaltu oksydowanego, z osnowa z welonu szklanego i z
obustronna posypka mineralna, klasy co najmniej E reakcji na ogien według normy
PN-EN13501-1:2008. Papa przyklejona jest do płyt styropianowych jednoskładnikowym
klejem poliuretanowym nie działajacym destruktywnie na styropian. Płyty STYROPAPA
maja wymiary standardowe 1000 x 1000 x 50÷400mm.
Wypust wierzchniej warstwy papy poza krawedz płyty z dwóch stron wynosi 50mm.
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2.2 Płyty styroduru XPS ë=0,0312 W/(m*K) gr. 12 cm   

Zastosowane  materiały  powinny  odpowiadać   wymaganiom  norm  i
świadectw dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  W szczególności
powinny odznaczać się: 
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
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b/   małą gęstością objętościową
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
d/   duża trwałością  i  niezmiennością  właściwości technicznych z upływem
czasu
e/   odporność na wpływy biologiczne
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zależnie  od   zastosowania  użyte  materiały  powinny  mieć  dostateczną
wytrzymałość  na  działanie  obciążenia  użytkowego  oraz  wymaganą
odporność ogniową

2.3 Warstwa zbrojna
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z
tworzywa sztucznego. 
Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego: 
-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie 
środowiska alkalicznego 
-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm 
-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm 
-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2 
-strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

3. SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z
w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z  zaleceniami
producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny
odbywać  się  tak  aby  zachować  ich  dobry  stan  techniczny  oraz  wymagania
stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Docieplenie styropapą

Docieplenie  stropodachu  wykonać  poprzez  ułożenie  płyt  styropianowych  laminowanych

jednostronnie  papą  tzw.  styropapą  grub.  20  cm  na  oczyszczonym  podłożu.  Styropapę

układa  się  na  oczyszczonym,  suchym  podłożu  poprzez  klejenie  do  podłoża  klejem

bitumicznym  (  zaleca  się  dodatkowe  mocowanie  płyt  za  pomocą  łączników  do

mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i narożnej połaci dachowej). 

5.2. Ocieplenie ścian fundamentowych

Płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  muszą  opierać  się  na  mocnej  podstawie  (na
przykład na odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem
się  w  dół  podczas  ubijania  zasypki.  Płyty  izolacyjne  można  ciąć  standardowymi
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narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym
drutem).Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby
płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych.
Mocując  płyty  na  ścianie  piwnic,  układa  się  je  pionowo,  lub  poziomo  -  na  wzór  cegieł.
Złącza  płyt  powinny  być  ściśle  dopasowane.  Płyty  izolacyjne  przyklejać  do
zabezpieczonych  hydroizolacją,  zewnętrznych  ścian  piwnic  za  pomocą
wysokoplastycznej  masy  uszczelniającej.  Klej  nakłada  się  punktowo  (około  sześciu
punktów  na  jednej  płycie,  potrzeba  średnio  2  l  masy  na  1  m2).  Spoina  stanowi  tylko
tymczasowe zamocowanie, gdyż  płyty izolacyjne są  przyciskane do ściany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu.
W  przypadku  wyboru  innego  materiału,  prace  izolacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z
instrukcją wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Odbiory materiałów
Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich
dostarczeniu na budowę
Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości
technicznych  zgodnie  z  wymogami  odpowiednich  norm  podmiotowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych
przeprowadzić  pośrednio   na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
zaświadczeń  (atestów)  Z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność
użytych  materiałów  z  dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi  normami.
Materiały  w  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.2. Odbiory międzyfazowe
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową
powinny  być  przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanej  podłogi  z
projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie
wzajemnej  zgodności  na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki,  a  w
odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  –  na  podstawie  protokółów   odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych
wilgotnościowych)  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania   poszczególnych  warstw
izolacyjnych  należy  przeprowadzić  na  podstawie  protokółów  odbioru
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międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór izolacji powinien obejmować:
a/    sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego;  badanie  należy  wykonać  przez
ocenę wzrokową
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych
c/  sprawdzenie połączenia warstw płyt  izolacyjnych i  z  podkładem (przez
oględziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  izolacyjnych;
badania należy wykonać przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST-B-03.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 izolacji podłóg i ścian fundamentowych wykonanych:
ze styropapy gr. 20cm        
ze styroduru gr. 12 cm 
roboty  przygotowawcze  ,zakup  i  dostawę  materiałów  ,wykonanie  izolacji  termicznej,  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN  ISO  6946+A1:199 „Elementy  budowlane  i  części  budynku.  Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”
PN-82?B-02402  „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń”
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”
PN-EN  ISO  717-2:1999  „Akustyka.  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w
budynkach  i  izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych.
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999  „Akustyka   budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w
budynkach.   Izolacyjność  akustyczna  przegród   w  budynkach  oraz
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999  „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda
badania niepalności materiałów budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997  „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania
odporności  ogniowej  elementów  budynku.  Wymagania  ogólne  i
klasyfikacja”
PN-83/B-03430  „Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999   „Konstrukcje  murowe  nieuzbrojone.  Projektowanie  i
obliczenia”
PN-B-231116:1997  „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Filce,
maty i płyty z wełny mineralnej.
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące.
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BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej.
PN-75/B-23100   Wyroby z wełny mineralnej
PN-70/B-02151     Akustyka  budowlana.  Ochrona  przeciwdźwiękowa
pomieszczeń.

10.2.  Inne dokumenty
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki ich użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz.
140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja  ITB  nr  293/90  „Projektowanie  pod  względem  akustycznym
przegród w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji
termicznej w budownictwie”
Instrukcja  ITB  nr  345/97  „Zasady  oceny  i  metody  zabezpieczeń
istniejących  budynków  mieszkalnych  przed  hałasem  zewnętrznym
komunikacyjnym”
Instrukcja  ITB  nr  346/97  „Zasady  i  metody  zabezpieczeń  akustycznych
przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych”
Ustawa  z  dnia  18  grudnia  1998  r.  „O  wspieraniu  przedsięwzięć
termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Termomodernizacja Budynku KP V w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 2

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych (BSO) ścian budynków. 

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  i
jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na
budowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny
system i składający się, minimum, z następujących składników:

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

– materiału do izolacji cieplnej,

– jednej  lub  większej  liczby  określonych  warstw  systemu,  w  których  co  najmniej  jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  i
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podłoża.

Systemy BSO można podzielić ze względu na:

– rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  –  styropian,  wełna  mineralna  (zwykła,
lamelowa),

– sposób  mocowania  –  klejenie,  klejenie/mocowanie  mechaniczne,  mocowanie
mechaniczne,

– rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

– stopień  rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające,  słabo rozprzestrzeniające,
silnie rozprzestrzeniające. 

Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika przewodzenia  ciepła,  jako
składnik  BSO  mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa)  klejąca  –  materiał  systemu do przyklejania  materiału izolacyjnego do
podłoża.

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na
powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z
ciągłych  włókien  szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu
zwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien
szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub
nieorganiczny systemu,  tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa w
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki
narożne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072  z  późn.
zmianami),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 z późn. zmianami),

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002 r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe
dokumentacji  robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z  art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z  dnia  7  lipca 1994 r.  –  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:

– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili
dekoracyjnych,  linii  zmian  kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej
złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,

– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian
ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla
poszczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleń.  Należy  je  uwzględnić  przy
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór  szkła  wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego
przygotowania  przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał
(na  bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt  izolacji  termicznej  do podłoża,
zróżnicowany zależnie od rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna mineralna).  Wybór  zaprawy
ma  wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca
stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencja
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS  80-036  Fasada)  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy
ograniczeniu  do  wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji  włącznie (budynki  wzniesione przed 01.04.1995).  Mocowane
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą
klejenia,  za  pomocą  łączników  mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają
krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność
połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane  elementy
izolacji  lub  spoiny  frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze
styropianem  ekspandowanym  nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  o
podwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  na
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego
określa norma PN-EN 13164,

– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych
powierzchniach  ścian  budynków  lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części
powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w
każdym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  wełny  lamelowej  mogą  być,
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zależnie  od  właściwości  podłoża,  tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Łączniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa.  Wyposażone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążki
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile  mocujące  –  metalowe (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.  dyspersja
akrylowo-kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze (także  włókna)  masa,  nanoszona  na
powierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbrojąca.  W  niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

2.2.6. Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego
przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)
suche  zaprawy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości
barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,
nasiąkliwości i  odporności na zanieczyszczenia wymagają  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  są  w  różnych
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione
w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z
dodatkiem  żywicy  akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków
cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji)  silikonowej,  gotowe materiały do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają
malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w  przypadku
tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do
systemowego  ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do
podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

– narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
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– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między
płytami izolacji termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura
~500  g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o
podwyższonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do  wysokości  2  m  ponad
poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być
stosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności
wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do
obrotu są  Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),  udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty
Techniczne  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz  karty  katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
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dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki  gruntujące,  gotowe masy (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w
warunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunków
atmosferycznych,

– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 – 7, pkt. 3

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO

3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże
pojemniki  (silosy,  opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencji
past,

3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania
ręcznego  (pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania
mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –
szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i
powierzchni płyt (boniowanie),

3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,
narzędzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materiałów

Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport),  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu
drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy
prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

– wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów
nowobudowanych,  jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć
zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  powstawania
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować  i  wypełnić przebicia, bruzdy i
ubytki,

– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),
montażu  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim
tynki wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpoczęciem robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
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Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i
zrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i  gładkości –  określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od
rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej
szczegółowej należy odwołać  się  do norm dotyczących rodzaju  podłoża występującego
na docieplanym obiekcie).

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede
wszystkim  podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i
malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).
Można  także  wykonać  próbę  odrywania  przyklejonych  do  podłoża  próbek  materiału
izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii
wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podłoża

Zależnie  od  typu  i  stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robót
zasadniczych:

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych),  mleczko cementowe, wykwity,  luźne cząstki
materiału podłoża,

– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą),

– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego
wyschnięcia,

– w przypadku istniejących podłoży usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających
się  tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie
stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)
należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty  należy wykonywać  przy  spełnieniu wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C,
brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem
opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy
zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w
specyfikacji technicznej szczegółowej.

5.5.1. Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej

Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych  otworach).  Zamocować  także  profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  BSO –
zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  –
punktowa)  lub  pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej
należy zaszpachlować  wcześniej zaprawą  na całej powierzchni.  Nie należy dopuszczać
do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami
izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy
klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej
powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niż  24  godziny  po
zakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie
łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników  zależna  jest  od
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków
cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  narożników,  listew,  profili,  kątowników,  taśm  i  pasków
siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów
okiennych  i  drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą
warstwę  zaprawy  zbrojącej  (klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę
zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
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5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych

Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy
zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu (wyschnięciu)  zaprawy zbrojącej  –  nie
wcześniej,  niż  po  upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym zagruntowaniu
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją
projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymagania
opisać).  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby –
zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na
powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  należy
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny
podłoża.
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6.2.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)
pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić  według wymagań  określonych w pkt.  5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych
etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót
szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podłoża –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.3.2. Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,
przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia
szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji,  styków  i
połączeń,

6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu
kołków  rozporowych,  położenia  talerzyków  (krążków)  wobec  płaszczyzny  płyt  (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,
zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie
zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na połączeniach płyt  i/lub pęknięć  o  szerokości  większej  niż  0,2
mm,

6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,
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– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na
podstawie  dokumentów czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem
do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4.2. Opis badań odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w
pkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej  do powierzchni  BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić  się
w następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się
płaszczyzn od kąta

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m 

nie większe niż
2 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 6
mm w
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 m
wysokości

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

nie większe niż 
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:

– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie
powinny  być  większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej
wysokości budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie
na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetle
rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,
jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów
większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie
wraz  z  ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania
następnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania
należy powtórzyć.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny roboty  ociepleniowe nie  powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności
wykonanego  ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności  ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca
zobowiązany jest  do  usunięcia  wadliwie wykonanych robót  ociepleniowych,  wykonać
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  8.4.  „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  z
obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego zakresu robót i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
ociepleniowe uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– ocenę i przygotowanie podłoża,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych
materiałów  elewacyjnych,  krawędzie  powierzchni)  oraz  lica  płaszczyzny  płyt  izolacji
termicznej,
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– gruntowanie podłoża,

– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

– szlifowanie powierzchni płyt,

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i
projektu robót ociepleniowych,

– ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie
jej,

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,

– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie
ewent. elementów dekoracyjnych (profili),

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i
wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z
ukształtowaniem  połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie,

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i
ewentualnych zanieczyszczeń,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,

– likwidację stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,
koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić
w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji  technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 

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

PN-B-02025:2001 

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania
ciepła. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem
zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych
budynków Warszawa 2002 r.

– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem
styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
–  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki
Budowlanej 2003 r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat  Technicznych –  Łączniki  tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
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oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli
wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.
1386).

– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów
budowlanych.
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WYKONYWANIE 
POKRYĆ DACHOWYCH

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Będzin, kwiecień 2017
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
obróbek blacharskich wraz z  rynnami i rurami spustowymi dla za dania pn. "Termomodernizacja budynku KP i
w Gliwicach ul. Kościelna 2"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,
uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,  uwzględniające
wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne  do
określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe
wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i  przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
pokryć  dachowych  blachą  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i rurami  spustowymi  oraz  elementami
wystającymi ponad dach budynku:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie
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materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Inne blachy płaskie:

a) blacha  stalowa  powlekana  powłokami  poliestrowymi,  grubości  0,5-0,55  mm,  arkusze  o  wym.  1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

2.2.3. Blachy  profilowe,  grubości  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powłokami  poliestrowymi  25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

 ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  wpłyną  niekorzystnie  na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.2. Obróbki blacharskie

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  mm  do  0,6  mm  można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.

5.8.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.9.2. W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnętrznym  w  podłożu  powinny  być  wyrobione  koryta
odwadniające  o  przekroju  trójkątnym  lub  trapezowym.  Nie  należy  stosować  koryt  o  przekroju
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w
odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie  powinien
przekraczać 25,0 m.

5.9.4. Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i  trapezowym
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia
kołnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.9.6. Wloty  wpustów dachowych powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi  nałożonymi  na
wpust  przed  możliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami  mogącymi  stać  się  przyczyną
niedrożności rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  uchwyty
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w  elementy
wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w  elementy
wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury  żeliwnej  na
głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez
Inspektora  nadzoru  przed  przystąpieniem  do  wykonania  pokryć  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolą  międzyoperacyjną  i  końcową  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając
zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN  501:1999,  PN-EN
506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN
508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002,  PN-EN 508-3:2000  oraz z wymaganiami niniejszej  specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i pokrycia
dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
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– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności
ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkładu

8.1.1. Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3
m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  a  łatą  nie
powinien  przekroczyć  5  mm,  w  kierunku  prostopadłym  do  spodku  i  10  mm w  kierunku  równoległym  do
spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub
utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

– spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić  program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek  blacharskich  i
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  pokrycia,  obniżyć  cenę
pokrycia,

– w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadających  ST)  i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.3.4. Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur spustowych z przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe mogą  być
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.4. Zakończenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
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techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy  miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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ST-07
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną

KOD CPV 45261214

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  związanych  z
Termomodernizacją Budynku KP V w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 2

 

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

1.3.Zakres robót budowlanych
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną,

1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

2.MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
 
-  są  zgodne  z  Ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane I opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy.

2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina  poliestrowa wzmocniona 200 g/m²,  zawartość  asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:
‐ gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m²,
‐ grubośc papy 3,4 mm,
‐ wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek).

2.2  Papa  nawierzchniowa-  papa  asfaltowa  zgrzewalna,  wierzchniego  krycia,  modyfikowana
SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą
posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
‐ gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,
‐ zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m²,
‐ maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N,
‐ wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%,
‐ giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC,
‐ grubość 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–
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24625:1998.

2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998.

2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta. 

3.SPRZĘT
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni),
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- wąż do cięcia,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.
Wszystkie  prace  należy  prowadzić  w  temperaturach  dodatnich,  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.  Przy  stosowaniu  preparatów  uszczelniających,  gruntujących  i  pap  przestrzegać
wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża. 
Wymianę  pokrycia  powinni  przeprowadzać  wykonawcy  posiadający  certyfikat  producenta  pap
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu.

4.TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z 
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego 
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić 
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni 
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokonać  pomiarów  połaci  dachowej,  sprawdzić  poziomy
osadzenia wpustów dachowych, wielkość  spadku dachu oraz ilość  przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Prace  z  użyciem  pap  asfaltowych  zgrzewalnych  można  prowadzić  w  temperaturze  nie  niższej
niż:
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS.
Temperatury  stosowania  pap  zgrzewalnych  można  obniżyć  pod  warunkiem,  że  rolki  będą
magazynowane  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  (ok.  +20  ºC)  i  wynoszone  na  dach  bezpo
średnio przed zgrzaniem.
Nie  należy  prowadzić  prac  dekarskich  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  jej  oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  dybli  drewnianych,  Ryndaków  i  innego
oprzyrządowania,  a  także  od  wstępnego  wykonania  obróbek  detali  dachowych  (ogniomurów,
kominów,  świetlików  itp.)  z  zastosowaniem  papy  zgrzewalnej  podkładowej.  Przy  małych
pochyleniach  dachu  (do  10  %)  papy  należy  układać  pasami  równoległymi  do  okapu,  przy
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej
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pasie  należy  podgrzać  palnikiem  i  przeciągnąć  szpachelką  w  celu  wtopienia  posypki  na  całej
szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podłoża  oraz  spodniej  warstwy  papy  aż  do  momentu  zauważalnego  wypływu  asfaltu  z
jednoczesnym, powolnym i  równomiernym rozwijaniem rolki.  Miarą  jakości  zgrzewa jest  wypływ
masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ
nie  pojawi  się  samoistnie  wzdłuż  brzegu  rolki,  należy  docisnąć  zakład,  używając  wałka
dociskowego  z  silikonową  rolką.  Siłę  docisku  rolki  do  papy  należy  tak  dobrać,  aby  pojawił  się
wypływ  masy  o  żądanej  szerokości.  Silny  wiatr  lub  zmienna  prędkość  przesuwania  rolki  może
powodować  zbyt  duży  lub  niejednakowej  szerokości  wypływ  masy.  Brak  wypływu  masy
asfaltowej  świadczy  o  niefachowym  zgrzaniu  papy.  Arkusze  papy  należy  łączyć  ze  sobą  na
zakłady: 
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12 – 15 cm
Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  i  zgodnie  z  kierunkiem
najczęściej  występujących  w  okolicy  wiatrów.  Zakłady  należy  wykonywać  ze  szczególną
starannością.  Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wystudzeniu  należy  sprawdzić  prawidłowość
wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy  podgrzać  (po  uprzednim  odchyleniu  papy)  i
ponownie skleić.  Wypływy masy asfaltowej  można posypać  posypką  w kolorze pokrycia  w celu
poprawienia  estetyki  dachu.  W  poszczególnych  warstwach  arkusze  papy  powinny  być
przesunięte  względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się.  Aby uniknąć  zgrubień  papy na
zakładach  zaleca  się  przycięcie  narożników  układanych  pasów  papy  leżących  na  spodzie
zakładu pod kątem 45 ºC.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów
i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub
zgodności z SST, na 
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych. 

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.

8.2 Odbiór pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i
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oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad

mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża,

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m².

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  będzie  dokonane:  -zgodnie  z
ustaleniami umowy.
Rozliczenie  robót  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  po
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz
płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na
podstawie:
-określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).
2.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  cześć  C.  zabezpieczenie  i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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ST-08
RUSZTOWANIA

kod CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
kod CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z
montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac
termomodernizacyjnych  przewidzianych w ramach inwestycji.
.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż
rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,
-
1.4. Określenie podstawowe
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie
dokumenty dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót
Badania i odbiór rusztowań.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po
zakończeniu robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia
robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie:
- wymagań ogólnych,
- stanu podłoża,
- posadowienia rusztowań,
- wykonania złączy i stężeń,
- zakotwień,
- pomostów roboczych i zabezpieczających,
- urządzeń komunikacyjnych i transportowych,
- urządzeń piorunochronnych,
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z
rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały
pozytywny wynik. Montaż rusztowań:
• rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,
• szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, wysokość
powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,
• dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż
15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż
10m,
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• odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram
poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
• odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca dostarczy:
1. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza,
że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.,
2. Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3. Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji
rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
- nazwę producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na
- typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
• dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych ,
• dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania
projektu,
• dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja
rusztowań jest możliwa,
• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
• warunki montażu i demontażu rusztowania,
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w
przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do
danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,
• wzór protokółu odbioru,
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia
tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia
ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i
przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny
przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2. Materiały
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów
uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Transport samochodowy na plac budowy. Zestawienie rusztowań – ręczne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Roboty należy
wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montażu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji
montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagają
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się
stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy
prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji
rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć
wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku źródła zagrożenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych
odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i
wykonywanych elementów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar
dołączony do dokumentacji przedmiarowej.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany
na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas
eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru.
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed
rozpoczęciem pracy , sprawdzając :
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste,
nieśliskie, stabilne),
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w
konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub
stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych .
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania  i
eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nośnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
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ST-09

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

(Kod CPV 45312310-3)

Będzin, kwiecień 2017



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

2

SPIS TREŚCI

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

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Termomodernizacja Budynku KP V w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 2

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji
odgromowej  i  uziemienia  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa
inżynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  i
jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania
i odbioru robót związanych z:
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
– montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  ST dotyczy wszystkich czynności  mających
na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w

szczególności  roboty  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze  a  także  tzw.  „polepszania
gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.),

– ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją
techniczną,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
elementów wskazanych w dokumentacji,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikującymi  montowany  element  instalacji  odgromowej,  uziemienia  lub  połączeń
wyrównawczych.
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1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07,
a także podanymi poniżej:

Część  dostępna  –  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego
przedmiotu,  będąca  w  zasięgu  ręki  ze  stanowiska  dostępnego  (tj.  takiego,  na  którym
człowiek  o  przeciętnej  sprawności  fizycznej  może  się  znaleźć  bez  korzystania  ze
środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie
jest  pod  napięciem,  jednak  może  się  pod  nim  znaleźć  w  momencie  zakłócenia
(uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,
charakterystyk  lub  układu  pracy  urządzenia  np.  zwarcia,  wyniesienia  potencjału,
uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce  wydzielone  –  zamykana  przestrzeń  lub  miejsce  eksploatacji  instalacji  lub
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.

Napięcie  dotykowe  Ud  (źródłowe  przy  dotyku)  –  napięcie  pojawiające  się  przy
zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta
przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.

Osłona izolacyjna –  osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w
części dostępnej, na których może się  pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia  odniesienia  –  miejsce  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  zauważalnej
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewód  uziemiający  –  przewodnik  łączący  uziemiany  element  z  uziomem,
umieszczony  poza  ziemią  lub  izolowany  od  ziemi  i  wody,  jeśli  się  w  tym  środowisku
znajduje.

Część  przewodząca  obca  –  częściami  prowadzącymi  obcymi  mogą  być:  części
metalowe  konstrukcji  budynku,  układ  metalowych  rur  gazowych,  wodociągowych,
grzewczych itp.  nieizolacyjne podłogi i ściany.

Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt
neutralny  uziemiany  poprzez  opór  indukcyjny  (reaktancję  kompensującą  składową
pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).

Uziemienie  –  zespół  środków  i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z
ziemią poprzez odpowiednią instalację. 

Może występować jako uziemienie: 

– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).

Uziemienie  robocze  można  wykonać  jako  bezpośrednie  lub  otwarte  (przy
zastosowaniu  bezpiecznika  iskiernikowego),  nie  można  jego  stosować  w  obwodzie
wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny:  do  50  V [12  V dla  wody]  i  15-100 Hz;
prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 

Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.

Może występować jako:

– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
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– sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).

Jako  podstawę  przyjmuje  się  wykorzystanie  uziomów  naturalnych,  jednak  w
przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy
sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. 

Jako  zwody,  ze  względów  ekonomicznych  i  zgodnie  z  zaleceniami  normy,
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają
ponad dach).

Rodzaje zwodów:

– Zwody  naturalne  –  zewnętrzne  lub  wewnętrzne  metalowe  pokrycia  i  konstrukcje
nośne  dachów,  a  ich  zastosowanie  dotyczy  wszystkich  rodzajów  ochrony  obiektów
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody
naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium

2. krople  metalu  wytopione  przez  piorun  nie  mogą  przedostać  się  do  wnętrza
budynku,

– Zwody  sztuczne  –  wykonywane  w  przypadku  braku  możliwości  zastosowania
elementów  dachu  jako  zwody  naturalne,  ze  względu  na  konstrukcję  dachu  lub
konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na
obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa  się  izolowanym.  Rozróżnia  się  zwody  poziome  (niskie,  podwyższone  i
wysokie)  i  pionowe.  Ochronę  odgromową  z  zastosowaniem  zwodów  poziomych
niskich  lub  podwyższonych  nazwano  ochroną  klatkową,  natomiast  z  zastosowaniem
zwodów  pionowych  lub  poziomych  wysokich  nazwano  ochroną  strefową.  Ochrona
strefowa  wymaga  takiego  dobrania  wysokości  montażu  zwodów,  aby  cały  chroniony
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża  – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów
lub  elementów  instalacji  uziemienia,  mający  na  celu  zapewnienie  możliwości  ułożenia
instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– kucie bruzd,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
– montaż  uchwytów i  zacisków drutu,  taśmy,  bednarki  a  także  elementów,  które  mają

być  chronione  np.  części  metalowe  instalacji  wentylacyjnych,  odbiorczych,  masztów
itp.

Ochrona  wewnętrzna  –  zespół  działań  i  urządzeń  zapewniający  bezpieczeństwo  i
ochronę  przed skutkami  wyładowań  piorunowych,  ludziom znajdującym się  w  budynku.
Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie  ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i
elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów  izolacyjnych  lub
stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą
ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów
technicznych założonych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz
aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,

– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną
dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  odgromowej  i  uziemienia  powinny
odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca  się,  aby  wymiary  elementów  zastosowanych  w  ochronie  odgromowej  były
dobierane,  w  zależności  od  rodzaju  materiału  i  wyrobu  zgodnie  z  wytycznymi
PN-86/E-05003.01.

Jako  materiały  przewodzące  można  stosować  stal  ocynkowaną,  cynk,  miedź  i
aluminium.  Przy  układaniu  zwodów  należy  zachowywać  minimalne  odległości  od
powierzchni  dachu;  dla  zwodów  poziomych  niskich  nie  mniej  niż  2  cm,  dla  zwodów
poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać
warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:

– 20 m dla ochrony podstawowej,

– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i

– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczać:

– zewnętrzne 45° i  wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i  obiektów zagrożonych
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pożarem, oraz

– zewnętrzne  30°  i  wewnętrzne  45°  dla  obiektów  zagrożonych  wybuchem  mieszanin
par  i/lub  pyłów  z  powietrzem  (wyjątek  stanowią  obiekty  o  wysokości  do  10  m
posiadające niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe). 

Wszelkie  wytyczne,  w  tym  obliczenia  i  sposoby  rozmieszczenia  zwodów,  dla  ochrony
obiektów  zagrożonych  pożarem  lub  wybuchem  zawierają  PN-89/E-05003.03  „Ochrona
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych

– do zatapiania w betonie

– do mocowania na żerdzi żelbetowej

– do przykręcania (pionowy i poziomy)

– do przyklejania

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

– do przyspawania do przewodu okrągłego

– do mocowania na gąsiorze

– do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski 

– do przykręcania przewodów naprężanych

– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego

Złączki 

Zaciski  probiercze  –  łączą  przewody  odprowadzające  z  przewodami  uziemiającymi
oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji  instalacji  lub jej  elementów. Należy je
wykonać  dla  instalacji  z  uziomem  sztucznym  jako  podstawowym  lub  uziomem
dodatkowym,  wykonanym dla  zmniejszenia  rezystancji  uziomu naturalnego a  mocować
na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranów kabli 

2.2.3. Uziomy

Naturalne  –  najczęściej  wykorzystuje  się  zbrojone  fundamenty  budynku  lub  metalowe
rury  ułożone  pod  ziemią.  Optymalnym  rozwiązaniem  jest  ułożenie  w  dolnej  części
wykopu  fundamentowego  uziomu  otokowego,  wykonanego  z  ocynkowanej  taśmy  lub
pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się  ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach
do 20 m poprzez spawanie. 

Dodatkowe  –  montowane,  jeśli  rezystancja  uziomu  naturalnego  jest  zbyt  duża,  a
odległość  do  sąsiedniego  uziomu  naturalnego  przekracza  10  m.  Rezystancja  uziomu
dodatkowego  musi  być  mniejsza  od  dwukrotnej  wartości  rezystancji  wymaganej  dla
danego typu  uziomu i  zgodna  z  wymaganiami  zawartymi  w  poszczególnych  arkuszach
normy. 

Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy
jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,

3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,

4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,
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5. Miejsce  układania  powinno  być  oddalone  co  najmniej  o  1,5  m  od  wejścia  do
budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,

6. Najwyższa  część  uziomu  pionowego  powinna  znajdować  się  co  najmniej  na
głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m,

7. Maksymalna  długość  pojedynczego  uziomu  sztucznego  powinna  być  mniejsza  niż
35 m dla gruntów o rezystywności  < 500 Ωm i  60 m dla gruntów o rezystywności  >
500 Ωm.

2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny

Połączenia  wyrównawcze  –  najważniejszym  elementem  jest  szyna  wyrównawcza,  do
której  dołączone  są  wszelkie  urządzenia  i  instalacje  metalowe.  Elementy  łączące
urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót  budowlanych  (standardowa)  „Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych
(wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV).

Połączenia  wyrównawcze  ochronnikowe  –  odgromniki  zaworowe,  iskierniki
separacyjne lub systemy mieszane. 

Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od
innych instalacji metalowych.

Ograniczniki  przepięć  –  stanowią  ochronę  urządzeń  końcowych  aparatów  i  instalacji
elektrycznych  przed  niedopuszczalnie  wysokimi  przepięciami  i/lub  przeznaczone  do
wyrównywania  potencjałów.  Istnieje  możliwość  ochrony  centralnej  dla  całej  instalacji
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

10

2.3.  Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  do  robót  montażowych  instalacji
odgromowej

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)
lub  w  krążkach  (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w
oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w  ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów 

Podczas  transportu  na  budowę  należy  zachować  ostrożność  aby  nie  uszkodzić
materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  wykonywania  transportu  wynoszą  dla
bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  jakość  wykonanych
robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc
montażu osprzętu,

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  wykopy  liniowe  lub
jamiste  wraz  z  zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kucie  bruzd  w  podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub
sufitach

– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,
złączek wraz z zabetonowaniem, 

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  (jak  2.2.2.)  do
montażu instalacji odgromowej,

– oznakowanie  zgodne  z  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi),  w
przypadku braku takich wytycznych,

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  instalacji  piorunochronnej  i
uziemień  jak:  zasypanie  wykopów,  zaprawianie  bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000. 

5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał
elek-tryczny,  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  składa  się  z
połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia  wyrównawcze główne wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku  tj.  na
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parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrze-wania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  badań  pomontażowych  i  kontrolnych
instalacji  piorunochronnych  i  uziemień  zawarty  jest  w  normach  PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  stanu  i  kompletności  dokumentacji
dotyczącej zastosowanych materiałów

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji
piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

– pomiarach  rezystancji  instalacji  lub  jej  elementów,  zgodnie  z  zasadami
przeprowadzania badań.

Pomiar  rezystancji  uziemienia  wykonuje  się  przy  prądzie  przemiennym  np.  metodą
techniczną  przy  użyciu  woltomierza,  którego  wewnętrzna  impedancja  musi  wynosić
minimum 200  Ω/V  (dla  zasilania  z  sieci),  oraz  źródło  prądu  powinno  być  izolowane od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokoły  z  przeprowadzonych  badań
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  i  wadliwymi
materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały nie  spełniające
wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie
mającą  zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,

– dla zwodów i uziomów: m, 

– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż  wymagają  zakończenia robót instalacji
piorunochronnej  i  uziomów  np.  zasypanie  fundamentów  wraz  z  uziomem
fundamentowym.

8.2.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz
elementów  urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  uziom  otokowy,  pogrążanie  uziomu
prętowego), uniemożliwiając ocenę  prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły
odbiór końcowy.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z
obowiązującymi  przepisami  i  projektem:  wydzielonych  pętli  lub  elementów  instalacji
piorunochronnej i uziomów.

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  instalacji  piorunochronnej  i  uziomów  przed
przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ten  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów częściowych,

− karty  techniczne  wyrobów  lub  instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych
materiałów.

W toku  odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.3.  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.
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Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  instalacji  odgromowej  nie
powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  wybrać  jedno  z  następujących
rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności
instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
instalacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca
zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót,  wykonać  je  ponownie  i
powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach
PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej,
urządzenia  piorunochronnego  oraz  dołączyć  metrykę,  zawierającą  dane  o  obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  odgromowych  może  być  dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  instalacji  odgromowych  lub  kwoty  ryczałtowe
obejmujące roboty ww. uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
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– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych
umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m  (jeśli  taka  konieczność
występuje),

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych
rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS).
Część 1. Wymagania stawiane elementom
połączeniowym.

4. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS).
Część 2. Wymagania dotyczące przewodów
i uziomów.

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia.

8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi
lub łączeniowymi.

9. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i
łączenie.

10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

12. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia
wyrównawcze instalacji informatycznych.

13. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

14. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.

15. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych.

16. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

17. PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne.

18. PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla
urządzeń piorunochronnych.

19. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne.

20. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla
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urządzeń piorunochronnych.

21. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaż, konserwacja i
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

22. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

23. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2.
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia.

24. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania
dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć 
(SPD).

25. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.
Część 1. Instalacje światłowodowe.

26. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.
Część 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

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

28. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Ochrona obostrzona.

29. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

30. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Ochrona specjalna.

31. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepięć do sieci prądu
przemiennego.

32. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe
zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków
metali do sieci prądu przemiennego.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  V)
Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
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użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (standardowa)
„Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  (wewnętrznych)"  Kod  CPV  45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).

10.2.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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ST-10
INSTALOWANIE CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA WODNEGO
(Kod CPV 45331100-7)

Będzin, kwiecień 2017
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SPIS TREŚCI

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

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Termomodernizacja Budynku KP V w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 2

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i
przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie  narażonych  na  destrukcyjne
oddziaływanie  środowiska  korozyjnego.  Ta  specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy
wykonywania  instalacji  wykonywanych  w  energetyce  cieplnej,  a  także  innych  instalacji
ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegających znacznie
od  warunków  występujących  w  budownictwie  mieszkaniowym  i  ogólnym.  Nie  obejmuje
także montażu kotłów i wykonania węzłów ciepłowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2.,  a  objętych  zamówieniem
określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  eksploatowanych  w
warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie następujących czynności:
– układanie  rurociągów  i  armatury  zasilających  instalację  i  poszczególne  odbiorniki

ciepła,
– montaż odbiorników ciepła.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości
materiałów  wykorzystywanych  do  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a
także zdefiniowanymi poniżej:
Plac  budowy  jest  to  miejsce  udostępnione  przez  Zamawiającego  dla  wykonania
zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 
Teren  budowy  jest  to  miejsce  (część  placu  budowy)  wykonywania  poszczególnych
robót.
Zabezpieczenie  placu  budowy  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia
placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i  utrzymanie na nim należytego
porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót.
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie
rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):
– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także

nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa  2:  środowisko  wilgotne  wewnątrz  pomieszczeń,  np.  w  pralni  lub  środowisko
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zewnętrzne,  w  którym  element  nie  jest  wystawiony  na  działanie  mrozu,  łącznie  z
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w

wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w
powietrzu nasyconym solą,

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan  BIOZ  –  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  wykonany  na  podstawie  Rozp.
Min.  Infrastruktury  z  dnia 26.03.2003 w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  układ  połączonych  przewodów  napełnionych  wodą
instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym
grzejnikami,  wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.
Źródło  ciepła  –  kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy  (indywidualny  lub  grupowy),  układ  z
pompą  ciepła,  układ  z  kolektorami  słonecznymi,  działające  samodzielnie  lub  w
zaprogramowanej współpracy.
Kocioł  jednofunkcyjny  –  przeznaczony  wyłącznie  do  centralnego  ogrzewania,  może
współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Kocioł  dwufunkcyjny  –  przeznaczony  do  centralnego  ogrzewania  oraz  przygotowania
ciepłej wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów].
Kocioł  dwufunkcyjny  z  wbudowanym  zasobnikiem  –  jest  to  kocioł  wytwarzający
ciepłą wodę zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody
użytkowej [pobór c.w.u. z większej ilości punktów].
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami
ułożonymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do
pomieszczenia  jest  równomiernie  na  całej  powierzchni  podłogi.  Rury  można  układać
tworząc meandry lub spiralnie.
Regulator  pogodowy  –  regulator  ze  zdalnym  czujnikiem  temperatury  zewnętrznej,
regulujący  temperaturę  z  kotła  na  wyjściu  do  c.o.,  w  zależności  od  temperatury
zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o.
i odwrotnie).
Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym  pomieszczeniu  i  sterujący  pracą  kotła  w  zależności  od  temperatury  w
pomieszczeniu.  Niektóre  regulatory  pokojowe  można  zaprogramować  wg  potrzeb,
dzieląc jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”].
Instalacja  ogrzewcza  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  w  której  przestrzeń  wodna
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja  systemu otwartego  –  instalacja,  w której  przestrzeń  wodna (zład)  ma stałe
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie  grawitacyjne  –  wymuszanie  przepływu  wody  w  instalacji  dokonuje  się
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie  pompowe  –  wymuszanie  ruchu  wody  w  instalacji  dokonywane  jest  przy
zastosowaniu  pompy  obiegowej.  Praca  pompy  pozwala  pokonać  duże  opory
hydrauliczne powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o
dużo  mniejszych  średnicach  niż  w  ogrzewaniu  grawitacyjnym.  Dodatkowo  instalacje
pompowe  mają  mniejsze  ograniczenia  związane  z  wielkością,  rozległością  i
ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór  bezpieczeństwa  –  zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
Naczynie  wzbiorcze  –  wraz  z  innymi  elementami  urządzenia  bezpieczeństwa  [rura



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

5

bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się  pod wpływem
temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe].
Odpowietrzenie  instalacji  c.o.  –  stosowane  w  celu  uniknięcia  negatywnych  skutków
obecności  powietrza  w  instalacji,  jak:  powstawania  szumów  przepływowych  i  głośnej
pracy  instalacji,  spadku  ilości  ciepła  oddawanego  przez  grzejniki,  złego  przewodzenia
ciepła na ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy  obiegowej  –  zużycie  łożysk  pompy  i  erozja  kawitacyjna  łopatek  wirnika  oraz
znacznego spadku wydajności pompy.
Kompensacja wydłużeń termicznych:
 kompensacja  naturalna  wydłużeń  liniowych,  wykorzystując  zmiany  kierunków

prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych,
 kompensatory  mieszkowe  montowane  na  pionach  i  w  konieczności  na  innych

odcinkach instalacji c.o.,
 kompensatory  U-kształtowe  na  głównych  poziomach  c.o.  –  wykonane  z  materiału

identycznego jak przewody c.o. 
Problem  kompensacji  wydłużeń  termicznych  jest  szczególnie  ważny  w  przypadku

wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności
liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Montaż  instalacji  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  elementom,
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
– bezpieczeństwa  instalacji  –  odpowiedni  dobór  ciśnienia  i  temperatury  czynnika

grzewczego, uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,

– bezpieczeństwa  użytkowania,  w  tym  ograniczenia  możliwości  zmian  parametrów
instalacji przez osoby nieuprawnione,

– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,
– określenie  procedur  niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  w  warunkach  pracy

okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje  powinny być  zaprojektowane i  wykonane tak,  by  przez  cały  przewidywany

okres użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy
właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 

Przy  określaniu  trwałości  instalacji,  przy  doborze  materiałów  należy  uwzględnić
warunki  środowiskowe,  na  działanie  których  instalacja  będzie  narażona  oraz
umiejscowienie  jej  elementów  w  budowli,  a  także  sposobów  zabezpieczenia  przed
działaniem niekorzystnych czynników.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach
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budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.
881)  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  na  terytorium  RP  powinny
mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały  i  wyroby  wykorzystywane  w  robotach  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego:
 rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
 grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
 armatura,
 inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego
ogrzewania  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w
kraju.

2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury
2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła
A. Rurociągi  stalowe  o  połączeniach  spawanych  (nierozłącznych)  –  wymagania  i

warunki stosowania: 
a) rury  stalowe bez  szwu,  ciągnione i  walcowane na  zimno –  ogólnego przeznaczenia

wg PN-H-74220:1984,
b) rury  i  złączki  ze  stali  niestopowej  do  transportu  wody  i  innych  płynów wodnych,  wg

PN-EN 10224:2006,
c) rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego  przeznaczenia  jakościowe  wg

PN-H-74219:1961,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.
B. Rurociągi stalowe rozłączne o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych –

wymagania i warunki stosowania:
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie),
b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ≤ ø 65 mm,
c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz inne

elementy  instalacji  jak  rozdzielacze,  pompy,  odmulacze  itp.  Szczelność  połączenia
zapewnia płaska uszczelka odporna na działanie temperatury czynnika grzewczego.

C. Rurociągi  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  o  połączeniach  zgrzewanych  i
zaciskowych – wymagania i warunki stosowania:

a) z  rur  z  polibutylenu  PB  –  krótkotrwała  temperatura  czynnika  może  wynosić  do



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

7

+100°C,  ciągła  do  +90°C,  maksymalne  ciśnienie  robocze  to  1  MPa.  Rury  z  PB
produkuje  się  w  średnicach  10-160  mm,  łączy  przez  zgrzewanie  polifuzyjne  lub  za
pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładką mosiężną. Duża elastyczność
polibutylenu  ułatwia  układanie  rur  w  obniżonych  temperaturach,  daje  możliwość
układania rur systemem kablowym, ogranicza ilości kształtek (kolan), niweluje skutki
zamarzania i odmarzania wody (pękanie rur).

b) z rur z polietylenu jednorodne i  warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych
stosuje się  trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i  polifuzyjnego.
Można  je  również  zespalać  mechanicznie:  za  pomocą  łączników  gwintowanych,
kołnierzowych (tzw.  łączników przejściowych)  lub  złączek  zaciskowych  (metalowych
lub  z  tworzywa).  Polietylen  sieciowany  PE-X  jest  to  polietylen  PE-HD  poddawany
specjalnej  obróbce,  w  wyniku  której  powstają  poprzeczne  wiązania  między
łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje
polietylenu  sieciowanego  stosowanego  do  produkcji  rur:  PE-Xa  (z  nadtlenkową
metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową
metodą  sieciowania)  i  PE-Xd  (z  azową  metodą  sieciowania).  Przeznaczony  jest  do
instalacji  o  temperaturze  do  +90°C  i  ciśnieniu  roboczym  do  1  MPa.  Zakres  średnic
tego  typu  rur  wynosi  10-160  mm.  Połączenia  wykonuje  się  za  pomocą  łączników:
miedzianych,  z  mosiądzu  lub  z  tworzywa  sztucznego  PSU  (polisulfonu),
gwintowanych,  zaciskowych,  samozaciskowych.  Rury  z  PE-X  stosuje  się  przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do  instalacji  pokrywa się  je  na  ogół  warstwą
antydyfuzyjną.

c) z rur z polipropylenu jednorodne i  warstwowe – PP. Stosuje się  powszechnie rury z
polipropylenu  uzyskiwanego  z  surowca  o  nazwie  HOSTALEN  lub  VESTOLEN,
odmianą  PP  jest  tzw.  polipropylen  wysokotemperaturowy  (PP-High  Temperature).
Może być  stosowany w temperaturze do +90°C i  przy ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres
średnic  tego  typu  rur  wynosi  12-630  mm.  Łączy  się  je  metodą  zgrzewania
polifuzyjnego,  elektrooporowego  lub  za  pomocą  łączników  gwintowanych  albo
kołnierzowych z wkładką mosiężną. PP posiada dużą wydłużalność cieplną i dlatego
w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową
(tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
ułożonych  warstw  z  polipropylenu  PP-R.  Środkowa,  zbrojona  warstwa  (40%
całkowitej  grubości  ścianki),  wzmocniona  jest  domieszką  włókien  szklanych,
pełniących  rolę  stabilizatora  mechanicznego,  ograniczającego  wydłużenie  rury
(podobnie,  jak  folia  aluminiowa  w  poprzednich  rozwiązaniach).  Wydłużenie  25
metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla różnicy temperatury 60°C
wynosi  225 mm,  podczas gdy najnowsze rury  Stabi  Glass  wydłużą  się  nieco ponad
50  mm.  Rury  Stabi  Glass  zgrzewa  się  (metodą  polifuzji  termicznej)  tak,  jak  zwykłe
rury  z  polipropylenu  –  w  przeciwieństwie  do  rur  z  wkładką  aluminiową  nie  trzeba
wykonywać  dodatkowej,  kłopotliwej  czynności,  jaką  jest  zdzieranie  warstwy
aluminium  i  podkładu.  Rury  zespolone  Stabi  Glass  produkowane  są  w  zakresie
średnic 20-125 mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne ograniczenie
stosowania kompensatorów lub, jak w przypadku pionów instalacyjnych, całkowite ich
zaniechanie.

e) Obecnie  na  rynku  znajdują  się  także  rury  z  tworzyw  sztucznych  preizolowane,
łączące funkcję przesyłu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw
sztucznych  wykonawca  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  pozwalające  na
dokładny montaż złączek i urządzeń tj.:
 nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,
 prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni,
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 sprężyna do wyginania łuków,
 kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
 urządzenia do fazowania krawędzi,
 bloczek do prostopadłego obcinania rur.
D. Rurociągi  miedziane  o  połączeniach  lutowanych  –  wymagania  i  warunki

stosowania:
Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:
 rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla średnic 6-22 mm i

długościach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla
średnic 6-54 mm,

 rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,
 rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.
Produkowane też są rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon.

Rury  miękkie  w  kręgach  izoluje  się  osłoną  grubości  2-3  mm  wykonaną  z  PVC
(ochrona  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi),  rury  twarde  izolowane  są  otuliną  z
twardej pianki PIR.
Sposoby połączeń:
 połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za pomocą

złączek zaprasowywanych lub zaciskanych),
 połączenia  rozłączne  (za  pomocą  złączek  zaciskowych  rozłączalnych  lub

samozaciskowych).
Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe,

trójniki  redukcyjne,  śrubunki.  Wykonywane  są  z  miedzi,  brązu,  mosiądzu.  Przewody
instalacji  mogą  być  prowadzone  po  wierzchu  ścian,  pod  tynkiem,  w  bruzdach,  na
stropach lub w szachtach instalacyjnych.
E. Rury stalowe przyłączne do grzejników wykonywane z rur stalowych na budowie w
trakcie  montażu  instalacji  lub  jako  zestawy  do  podłączenia  gwintowego  grzejnika
produkowane  przeważnie  z  miedzi  i  jej  stopów  dla  zwiększenia  uniwersalności
zastosowań.
F. Rury  przyłączne  z  tworzyw  sztucznych  zestawy  do  podłączenia  gwintowego
grzejnika,  produkowane  do  połączeń  „z  boku”  lub  „od  dołu”  w  zależności  od  typu
grzejnika
G. Wydłużki  „U”  –  kształtowe  i  złączki  elastyczne  stosowane  w  celu  kompensacji
wydłużeń  cieplnych  w  instalacjach  (temperatura  pracy  instalacji  jest  różna  od
temperatury  montażu,  także  podczas  eksploatacji  następują  wahania  temperatury
czynnika grzewczego, co powoduje wydłużenia i kurczenia termiczne). 

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła
Grzejniki  żeliwne  członowe  są  odporne  na  korozję  i  trwałe.  Mają  dużą  pojemność
wodną,  a  więc  dłużej  się  nagrzewają,  ale  też  dłużej  trzymają  ciepło.  Stosowane  są  w
układach  otwartych  grawitacyjnych  i  z  wymuszonym  obiegiem  wody.  Zalecane  do
stosowania w systemach z piecem na paliwa stałe. 
Grzejniki  stalowe  członowe  wykonane  są  z  blach  stalowych  odpowiednio
uformowanych  i  zgrzanych  w  formie  żeber,  podobnie  jak  grzejniki  żebrowe  żeliwne.
Między  blachami  pozostawiono  kanaliki,  przez  które  przepływa  woda.  W  celu
zwiększenia  powierzchni  grzewczej  dodatkowo  elementy  z  blachy  posiadają
przetłoczenia.
Grzejniki  stalowe  płytowe  można  podłączać  do  instalacji  z  boku  lub  od  dołu.  W
grzejnikach  tych  mieści  się  mała  ilość  wody,  więc  szybko  zmienia  się  temperatura  ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. 
Grzejniki  stalowe  rurowe  wykonywane z  rur  gładkich  lub  ożebrowanych  (typy  Favier)
jako zestawy szeregowe jedno-,  dwu-,  trzy-  lub czterorzędowe o długości  500 do  5000
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mm. Grzejniki z rur gładkich zwykle wykonywane są z rur ø 40, 50, 65, 80 mm, natomiast
grzejniki  Faviera  zwykle  ø  65  mm  oraz  wg  BN-80/8864-54  także  ø  42  mm.  Zestawy
mogą  być  montowane  jako  poziome  lub  pionowe,  przeznaczone  są  głównie  do
ogrzewania  pomieszczeń  o  niewielkich  wymogach  estetycznych  lub  stosowane  w
kanałach betonowych, żelbetowych, murowanych przykrytych ażurowymi nakrywami lub
kratą.
Grzejniki aluminiowe są odporne na korozję i mają bardzo dobrą przewodność cieplną,
ale  małą  wytrzymałość  mechaniczną.  Wykonane  są  w  formie  pojedynczych  żeber
metodą odlewania ciśnieniowego ze stopu aluminium-krzem-miedź.
Grzejniki  łazienkowe  –  najbardziej  popularne  to  grzejniki  drabinkowe,  chociaż
występują  często  w  innych  bardzo  dekoracyjnych  formach  jako  płaskie  lub  kątowe,
dodatkowo mogą spełniać rolę suszarki. 
Grzejniki listwowe – listwy grzejne montowane na zewnętrznych ścianach wzdłuż listew
przypodłogowych.  Zapewniają  najbardziej  równomierny  rozkład  temperatury  w
pomieszczeniu  ogrzewanym.  Elementem  grzejnym  jest  rura  stalowa  lub  miedziana,
osłonięta częściowo obudową najczęściej aluminiową – daje to wydajność 500-800 W/m
przy zasilaniu z instalacji o parametrach 90° / 70°C.
Grzejniki  konwektorowe  –  zapewniają  bardzo  szybko  po  uruchomieniu  kotła  c.o.
ogrzewanie  pomieszczenie.  Zasada  działania  oparta  jest  na  przekazywaniu  ciepła
poprzez  unoszenie.  Konwektory  mają  małą  pojemność  wodną,  małą  masę  i  niewielkie
wymiary.
Grzejniki dynamiczne (regulus) grzejniki miedziano-aluminiowe, które nie mieszczą się
w tradycyjnych  podziałach:  nie  są  one  grzejnikami  żeberkowymi,  panelami  i  nie  są  też
konwektorami z definicji.
Aparaty  ogrzewczo-wentylacyjne  (nagrzewnice  ścienne)  stanowią  elementy
nagrzewające  powietrze  w  pomieszczeniu  poprzez  wymuszony  wentylatorem  przepływ
powietrza,  ogrzewanego  od  wbudowanej  nagrzewnicy  (np.  zestawu  grzejników  z  rur
ożebrowanych),  zasilanej  z  instalacji  c.o.  budynku.  Montowane  przeważnie  na
zewnętrznych  ścianach  (zgodnie  z  dokumentacją  projektową)  mogą  ogrzewać  obiekty
użyteczności  publicznej,  w  których  montaż  standardowych  grzejników  obniża  walory
użytkowe  pomieszczenia.  Moc  cieplna  urządzenia  wynosi  2-4  kW,  aparaty  często
wyposażone  są  w  regulowane  żaluzje,  ułatwiające  kierowanie  strumieniem  ogrzanego
powietrza.

2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie układu 
Naczynia wzbiorcze:
 układ z otwartym naczyniem wzbiorczym,
 układ  zamknięty:  kompensacja  rozszerzalności  cieplnej  wody  dokonywana  jest  za

pomocą wzbiorczego naczynia przeponowego. 
Zawory  bezpieczeństwa  ich  zadaniem  jest  nie  dopuścić  do  przekroczenia
maksymalnego ciśnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zależności od typu połączeń
instalacji  mogą  być  kołnierzowe  lub  gwintowane,  jako  konstrukcje  membranowe,
sprężynowe lub ciężarkowe.

Odpowietrzniki  i  separatory  gazów  zapobiegają  szkodliwemu  działaniu  powietrza,
które  znajduje  się  w  instalacji  c.o.,  jednocześnie  –  zgodnie  z  normą  PN-91/B-02420,
Instalacje  centralnego  ogrzewania  pracujące  w  systemie  zamkniętym,  powinny  być
wyposażone  w  urządzenia  umożliwiające  usuwanie  powietrza  ze  zładu  tak  w  czasie
napełniania, jak i normalnej pracy instalacji.
Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 
– wolne  powietrze  –  przedostające  się  do  instalacji  w  wyniku  jej  napełniania  lub

dopełniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,
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– mikropęcherze powietrza  – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które
usuwa się za pomocą separatorów powietrza,

– powietrze  związane  pomiędzy  molekułami  wody,  zamieniające  się  w  tzw.
mikropęcherze  podczas  zmian  temperatury  i  ciśnienia  zgodnie  z  prawem  Henry’ego
dotyczącym rozpuszczalności gazów w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 
Stosowane  powszechnie  separatory:  odśrodkowe  lub  absorpcyjne,  montowane  są

jako elementy integralne lub części  modułu wyposażenia węzła cieplnego (np.  razem z
zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory 
Zawory  przelotowe  i  zwrotne  –  sterują  przepływem  wody  w  instalacjach  grzewczych
poprzez  zmianę  przekroju  przewodu  od  maksymalnego  otwarcia  do  całkowitego
zamknięcia.  W zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest  armatura
automatycznej  regulacji  wyposażona  dodatkowo  w  sterownik  zaworu.  Produkowane  z
różnych materiałów, np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe.
Zawory  grzejnikowe  –  obecnie  przeważnie  wykonane  z  mosiądzu  lub  brązu.
Konstrukcyjnie  są  to  zawory  gwintowe:  proste,  kątowe,  osiowe,  kolanowo-kątowe,
kątowo-narożne.  W  niektórych  instalacjach  dodatkowo  wyposażone  w  kryzy  dławiące,
regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór.
Zawory  i  głowice  termostatyczne  –  zapewniają  utrzymywania  stałej  temperatury
pomieszczenia,  niezależnie  od  warunków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  danego
pomieszczenia.  Przeznaczone  szczególnie  do  współpracy  z  grzejnikami  o  małej
pojemności wodnej, np. konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.

c) Urządzenia  ochrony  instalacji  grzewczych  przed  zanieczyszczeniami  ciałami
stałymi zawartymi w wodzie

Odmulacz  siatkowo  inercyjnym  –  usuwanie  zanieczyszczeń  stałych  o  średnicach
ziaren powyżej 0,1 mm z sieciowej wody zasilającej.
Magnetoodmulacz  lub  filtrodmulnik  magnetyczny  –  jw.  lecz  dodatkowo  posiada
element magnetyczny.
Filtr  siatkowy  lub  magnetyczny  –  usuwanie  zanieczyszczeń  stałych  o  średnicach
ziaren powyżej 1,0 mm z sieciowej wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę
o oczkach 1,0x1,0 mm). 
Magnetyzer  urządzenie  zabezpieczające  instalacje  i  urządzenia  przed  skutkami
osadzania się kamienia kotłowego.
Sprzęgło  hydrauliczne  urządzenie  trzyfunkcyjne:  zwrotnica  hydrauliczna,  separator
powietrza i magnetoodmulacz.
Uwaga  dla  użytkownika  instalacji:  na  głowicach  zaworów  termostatycznych  znajdują
się  oznaczenia ułatwiające dokładne ustawienie temperatury.  Zakresy temperatur mogą
być nieco inne u różnych producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6°
C,  1  temp.  10°C,  2  temp.  16-18°C,  3  temp.  18-20°C,  4  temp.  20-23°C,  5  temp.
maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do
montażu instalacji c.o. mogą być zastosowane:
– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,
– przepusty  ogniowe  dla  rurociągów  –  masy  i  zaprawy  ognioochronne  (dla  połączeń

różnych stref pożarowych),
– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),
– śrubunki grzejnikowe,
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– zawory regulacyjne podpionowe,
– termometry, manometry i termo-manometry,
– programatory pogodowe,
– luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,
– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,
– chemia instalacyjna,
– elementy  wykonawcze  i  instalacje  (okablowanie)  automatycznego  sterowania

instalacją centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą
być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  dostarczanych  luzem  jest

zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez

oznak  naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin
zakończenia robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  wykonywania  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny
być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  rurowych  powinny  być  wygrodzone,
wyrównane i  utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów
niemrozoodpornych  lub  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone
przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby  w  miejscu  magazynowania  należy  przechowywać  w  partiach  według
rodzajów,  typów,  odmian,  klas  i  gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w
sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
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opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w
worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianych  półkach  wentylowanych,  w
ilości warstw nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.1. Sprzęt  i  narzędzia  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania

wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łata murarska,
– łata ważona i łata kierunkowa,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,
– giętarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą
być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe
należy  prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Transport  materiałów do  wykonywania  instalacji  centralnego ogrzewania  wodnego w
opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie
transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  Ogólne  zasady  wykonania
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki  przystąpienia  do  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  i  odebrać  wszelkie  roboty
budowlano-konstrukcyjne,  wytypowane  jako  niezbędne  do  rozpoczęcia  robót
instalacyjnych.

Sprawdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  SST  należy  potwierdzić  wpisem  do
dziennika  budowy,  zezwalającym  na  prowadzenie  robót  instalacyjnych  centralnego
ogrzewania wodnego.
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5.2. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego – wytyczne montażowe

Roboty  instalacyjne  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  wykonywać  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  niniejszą  specyfikacją  techniczną  i  zasadami  sztuki
budowlanej branży instalatorskiej.
5.2.1. Rurociąg z rur miedzianych
Podstawową  technologią  łączenia  rur  miedzianych  w  instalacjach  centralnego
ogrzewania wodnego – jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:
a) lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C,
b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C.

Szczelina  pomiędzy  łączonymi  elementami  musi  posiadać  szerokość  w  określonych
granicach,  aby  powstał  efekt  zwany  kapilarnym.  Ze  względu  na  możliwość  uszkodzeń
powierzchni  rur  przy  temperaturze  powyżej  400°C,  co  może  zmniejszyć  odporność
korozyjną  przewodów  miedzianych,  połączenia  przewodów  w  instalacjach  c.o.  do
średnicy  28  mm  włącznie  mogą  być  wykonywane  jedynie  przez  lutowanie  miękkie,
natomiast lutowanie twarde stosować do rur o średnicy powyżej 28 mm.

Można stosować  także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych
metodą  spawania  –  może  być  ona  stosowana  przy  wystąpieniu  następujących
warunków:
1) grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
2) średnica rury jest większa niż 35 mm.

Konieczność  stosowania  metody  spawania  występuje  właściwie  tylko  przy
wykonywaniu  rurociągów  powyżej  108  mm.  Dla  większych  średnic  praktycznie  nie  jest
możliwe  tworzenie  złączy  z  efektem  kapilarnym.  Dlatego  też  dopuszcza  się  metodę
spawania, lecz tylko z jednym rodzajem złącza – doczołowym, stosowanym do łączenia:
– rur o równej (jednakowej) średnicy,
– rur redukowanych symetrycznie,
– rur redukowanych mimośrodowo,
– wyoblenia z rurą odgałęzienia.
Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania:
– spawanie gazowe prętami spawalniczymi,
– spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.

Natomiast  w  warunkach  występujących  na  budowie  stosowany  jest  podstawowy
rodzaj spawania, tj. przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda  spawania  jak  i  metoda  lutospawania  są  technologiami  przystosowanymi  do
łączenia  rur  o  dużych  średnicach,  np.  do  celów  przemysłowych.  Przy  wykonywaniu
instalacji c.o. w zakresie średnic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w zupełności
zapewnia dostateczną szczelność połączeń.

W  montażu  instalacji  wodnych  z  rur  miedzianych  obowiązuje  zasada  stosowania
materiałów  jednorodnych  w  całej  instalacji,  tj.  miedzi  oraz  takich  jej  stopów  jak:
mosiądze, brązy, miedzionikle.

Gwarancją  wykonania  dobrej  jakości  instalacji  wodnych  z  rur  miedzianych  jest
stosowanie  łączników  i  rur  produkowanych  fabrycznie  oraz  posiadających  dokument
dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Kompensację  wydłużeń  cieplnych  rurociągów  miedzianych  uzyskuje  się  przez
zastosowanie: kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.
Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensację  naturalną  wydłużeń  liniowych  rurociągów  miedzianych  uzyskuje  się
przez  zmianę  kierunku  prowadzenia  przewodów  i  właściwe  rozmieszczenie  punktów
stałych, a także prawidłowe rozmieszczenie uchwytów przesuwnych, tzn. pozostawienie
odpowiedniej  długości  odcinka  swobodnego,  który  przejmie  wydłużenie  ∆  L  przewodu
ograniczonego punktami stałymi.

Kompensację  sztuczną  uzyskuje  się  przez  wbudowanie  w  rurociąg  elementów
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instalacji  zwanych  kompensatorami;  podstawową  zasadą  przy  wbudowywaniu,  np.
kompensatora U-kształtowego jest  umieszczenie  go  w środku między  punktami  stałymi
na  przewodzie;  kompensator  powinien  być  mocowany  punktem  stałym  w  osi  symetrii
wierzchołka.  Natomiast  przy  układaniu  rurociągu,  np.  w  szachcie  instalacyjnym,  gdzie
jest mało miejsca powinien być wbudowany kompensator osiowy mieszkowy.

Konstrukcję  punktu  stałego  dla  rurociągów  miedzianych  wykonać  wg  zaleceń
PN-93/C-04607. Rurociągi układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte
taśmą  lub  osłoną  elastyczną,  szczególnie  zalecane  jest  stosowanie  rur  w  otulinie
fabrycznej,  która  zabezpiecza  rurociąg  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  na  skutek
tarcia o ścianki bruzdy i stanowi równocześnie izolację cieplną.

Rurociągi układane w ścianach pod tynkiem powinny mieć zwiększoną grubość otuliny
w obszarach łączników, np. trójników, kolan, łuków itp., by zapewnić w miarę swobodny
ruch powodowany wydłużeniami termicznymi.  Podobnie rurociągi  układane na stropach
w  warstwach  podłogowych  powinny  być  na  całej  długości  zabezpieczone  osłoną
elastyczną  lub  rurą  osłonową  w  celu  oddzielenia  ich  od  bryły  budynku;  osłona  taka
pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W celu  przedłużenia  żywotności  rurociągów miedzianych,  należy  na  wlocie  instalacji
wodociągowej  wbudować  filtr  z  siatką  miedzianą  o  oczkach  50-80  mikrometrów,
zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą uszkadzać ochronną warstwę
tlenków  miedzi  na  wewnętrznej  powierzchni  rurociągów,  a  także  uniemożliwiający
przedostawanie się produktów korozji do wewnętrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie łączenia z  innymi materiałami:  nie ma żadnych ograniczeń  w łączeniu w
jednej instalacji rurociągów z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementów, armatury i
urządzeń  wykonanych  ze  stali  kwasoodpornej,  ze  stali  węglowej  platerowanej  stalą
kwasoodporną oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozję.

5.2.2. Rurociąg z rur PP-R łączonych metodą zgrzewania
– przygotować  zgrzewarkę  poprzez  dobranie  odpowiednich  końcówek  grzejnych  i

nagrzanie do temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
– przyciąć równo końce przewodu (najlepiej nożycami specjalnymi) i zaznaczyć długość

zgrzewania,
– odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane,
– wsunąć  jednocześnie  rurę  i  część  mufową  kształtki  na  końcówki  zgrzewarki  bez

obracania i używania dużej siły podczas wciskania elementów,
– po  nagrzaniu  obu  elementów  wysunąć  je  z  końcówek  zgrzewarki  i  natychmiast

połączyć ze sobą, również bez wykonywania obrotów elementów,
– odczekać  do  schłodzenia  połączenia  bez  poruszania  elementami,  a  po  2  godzinach

można napełniać instalację cieczą grzejną,
– po  upływie  24  godzin  od  zakończenia  robót  montażowych  należy  wykonać  próbę

ciśnieniową,  przy  czym  ciśnienie  próby  musi  wynosić  150%  ciśnienia  roboczego
instalacji.

5.2.3. Rurociąg  z  rur  PEX-AL-PEX  łączonych  metodą  zaprasowywania  lub
skręcania złączkami
– cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną,
– przygotowanie  końca  rury  do  montażu  kształtki:  fazowanie,  kalibrowanie,

rozwiercanie,
– osadzenie  złączki  a  następnie  jej  zaprasowanie  lub  skręcenie,  w  zależności  od

systemu połączeń.

5.2.4. Rurociąg  z  rur  z  polibutylenu  łączonych  z  wykorzystaniem  złączki
systemowej
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– cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– wsunięcie tulei usztywniającej rurę,
– zaznaczenie głębokości montażowej dla danej mufy,
– wsunięcie  rury  na  pełną  głębokość,  a  następnie  próba  jej  wyszarpnięcia  w  celu

trwałego zamocowania w kształtce.
Najnowsze systemy posiadają  dodatkowe uszczelnienie – pierścień  O-ring pomiędzy

złączką i rurą. Przy uważnym demontażu nadają się one do ponownego zamontowania.
System połączeń przy użyciu złączek pozwala na wykonywanie połączeń instalacji z rur z
tworzyw  sztucznych  z  instalacją  z  rur  miedzianych.  Ograniczeniem  jest  tutaj  zakres
średnic rur miedzianych – obecnie można dokonywać takich połączeń dla średnic ø 15,
22 i 28 mm.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone

przez  wyznaczoną  jednostkę  uprawnienia  wykonawcze  (np.  certyfikat  wydany  przez
producenta lub „Książeczkę  spawacza”  z  uprawnieniami  w określonym,  wymaganym
zakresie),

– prace  o  znikomym  niebezpieczeństwie  można  wykonywać  w  pojedynkę,  natomiast
wszelkie  roboty  spawalnicze  wymagają  minimum  współpracy  jednego  pomocnika.
Przy  zorganizowaniu  pracy  grupami  (zespołami)  liczebność  zespołu  należy
dostosować  optymalnie  do  rodzaju,  miejsca  i  warunków bezpiecznego  wykonywania
robót,

– racjonalne  urządzenie  stanowiska  pracy  z  dogodnym  rozmieszczeniem  i
posegregowaniem  materiałów  instalacyjnych  (w  miejscu  montażu  wolny  pas  o
szerokości,  jeśli  to  jest  możliwe,  min.  60  cm,  dalej  materiały  i  sprzęt  najbardziej
potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe),

– zachowywanie  zasad  montażu  technologicznego,  w  tym  unikanie  jednoczesnego
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

– zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  lub  drabin  (technicznie  niezbędnych  i
ekonomicznie uzasadnionych),

– zaopatrzenie  robotników  we  właściwy  sprzęt  do  wykonywania  robót  instalacyjnych  i
towarzyszących  oraz  w  wymagany  przepisami  sprzęt  ochronny.  Szczególnie
wykonywanie  robót  spawalniczych  wymaga  rygorystycznego  przestrzegania  zasad
bhp  –  stosowanie  odpowiednich  masek  lub  okularów  ochronnych,  skórzanych
fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,

– dostarczanie  materiałów  do  zainstalowania  na  stanowiska  robocze  w  sposób
wykluczający przestoje,

– zorganizowanie  robót  systemem  instalowania  równomiernego  (podział  instalacji  na
elementy  uzasadnione  technologicznie  np.  piony,  kondygnacje,  odgałęzienia  itp.  lub
wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),

– wykonawca  musi  posiadać  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał
techniczny,  a  także  dysponować  osobami  zdolnymi  do  wykonania  i  nadzorowania
robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV  45000000-7,  pkt  6  oraz  jako  wytyczne  w  PN-64/B-10400  „Urządzenia
centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.  Wymagania  i
badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego
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Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego
należy spełnić warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania
wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego

Należy  dokonać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  dla  robót,  które  koniecznie  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  robót
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta
parametry  techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek
zamawiającego  przez  niezależne  jednostki  certyfikacyjne,  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanej  instalacji
centralnego  ogrzewania  wodnego  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  prawidłowości  montażu
rurociągów  ze  względu  na  miejsce  ułożenia  i  stosowane  przekroje  przewodów  oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej
co do ich:
– ilości,
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej

itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania polegają m.in. na:
a) sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez

porównanie  wykonanych  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;
sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i
pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się  z dokładnością  do 10 mm,
elementy  pozostałe  należy  policzyć  z  dokładnością  do  jednej  sztuki.  Ilości
normatywne  niektórych  elementów  instalacji  mogą  być  uzależnione  od  podstawy
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wyceny  lub  wytycznych  producenta  i  zależą  od  ilości  innych  materiałów  np.  ilość
podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”,
dlatego  po  ich  przeliczeniu  należy  sprawdzić  ilości  wymagane  w  materiałach
źródłowych.

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”
Próby  ciśnieniowe  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  przeprowadzić
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Każdy  producent  powinien  podać  parametry  próby  ciśnieniowej  dla  swoich  rur  i
najlepiej  skorzystać  z  informacji  źródłowej,  którą  można  dołączyć  jako  załącznik  do
niniejszej  ST.  Można  także  wykonać  próbę  ciśnieniową  według  procedury
standardowej, określonej w „Warunkach technicznych wykonania i  odbioru instalacji”.
Próbę  przeprowadza  się  po  zmontowaniu  instalacji,  przy  ciśnieniu  półtora  razy
większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia
maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.

Ze  względu  na  możliwość  termicznych  i  ciśnieniowych  odkształceń  przewodów
próby dzielimy na wstępną i zasadniczą.

Podczas  próby  wstępnej,  w  ciągu  30  minut  (w  odstępach  co  10  minut)  należy  w
instalacji  dwukrotnie  wytworzyć  ciśnienie  próbne.  Po  ostatnim  podniesieniu  ciśnienia
do  wartości  próbnej  w  ciągu następnych  30  minut  ciśnienie  nie  powinno obniżyć  się
więcej niż o 0,6 bara.

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie
powinien być większy niż 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy
dopuszczone  do  pracy  przy  niższym  ciśnieniu,  na  przykład  przeponowe
naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”
Próbę  ciśnieniową  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  „na  gorąco”  należy
przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie  przepływu  czynnika  grzejnika  (przez  rurociągi  i  grzejniki)  dla

uzyskania założonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  instalacyjnych  przy  wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur  oblicza
się  w  metrach  wg  wymiarów  sprawdzonych  na  budowie,  a  podanych  w  dokumentacji
projektowej.  Obmiaru  niektórych  rur  dokonuje  się  w  innych  jednostkach,  zależnych  od
podstawy  wyceny  lub  wytycznych  producenta  np.  rury  przyłączne  w  sztukach  lub
kompletach.

Przy  wykonywaniu  połączeń  spawanych  rurociągów  o  większych  średnicach
nominalnych  (powyżej  ø  40  mm  i  grubości  ścianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilości
układanych rur, należy policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:
– długość  rurociągów mierzy się  wzdłuż  ich osi,  do ogólnej  długości  rurociągów wlicza

się  długości  rur  przyłącznych  do  grzejników  (gałązek),  armaturę  łączoną  na  gwint  i
łączniki,

– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
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– całkowitą  długość  rurociągów  przy  próbach  instalacji  centralnego  ogrzewania  na
szczelność  (na  zimno)  lub  próbach  na  gorąco  stanowi  suma  długości  rurociągów
zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. Ilości  pozostałych  elementów  oblicza  się  w  sztukach,  kompletach,  złączach  wg
wytycznych  podstawy  wyceny.  Badania  szczelności  instalacji  mogą  być  odniesione  do
łącznej długości rurociągów stanowiących instalację.

7.2.3. W  przypadkach  niejasności  należy  sporządzać  obmiary  robót  w  jednostkach
podanych  nad  poszczególnymi  tablicami  katalogów,  stanowiącymi  podstawy  wyceny
poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  istotnymi  elementami
ulegającymi zakryciu są  wszelkie rurociągi i  elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach  ścian  i  stropów  oraz  części  składowe  elementów,  które  dalej  traktowane  są
jako komplet np. napęd (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  elementy
ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba
ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej
próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji.

Jeżeli  jakikolwiek  wynik  badania  jest  negatywny,  takie  roboty  ulegające  zakryciu  nie
powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót
ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika  budowy  i  może  stanowić  podstawę  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót (jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót – dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,
4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Negatywny  wynik  jakichkolwiek  badań  skutkuje  tym,  że  roboty  przy  wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika
oraz trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich

uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności  lub niezgodności wykonania robót  instalacyjnych centralnego

ogrzewania wodnego z zamówieniem.
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Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  instalacji  c.o.  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  może  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Podstawę  rozliczania  robót  instalacyjnych  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota
ryczałtowa  za  określony  zakres  robót  obejmujący  wykonywanie  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego
Kwota ryczałtowa obejmująca wykonywanie instalacji  centralnego ogrzewania wodnego
uwzględnia  koszty  wykonania  robót  instalacyjnych  oraz  prac  z  nimi  związanych
wymienionych  w  wariancie  I  (punkcie  9.3)  oraz:  koszty  pośrednie,  zysk  kalkulacyjny  i
ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.

Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych
pomieszczeń w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań
wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.  Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
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instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu  otwartego.
Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
wodnych  zamkniętych  systemów  ciepłowniczych.
Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji  ogrzewań  wodnych  i  wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna
rurociągów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania  i
badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu,  ciągnione i  walcowane na
zimno – ogólnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego
przeznaczenia jakościowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury  i  złączki  ze  stali  niestopowej  do  transportu
wody i innych płynów wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane – Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane – Korki i złączki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania  nieniszczące  rur  stalowych.  Część  7:
Automatyczne  badanie  ultradźwiękowe  rur
stalowych  bez  szwu  i  spawanych  (z  wyłączeniem
rur  spawanych  łukiem  krytym)  w  celu  wykrycia
nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie  systemami  ogrzewania.  Część  5:
Start-stopowe  programatory  dla  systemów
grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia  sterowania  temperaturą  i  ograniczniki
temperatury  systemów  wytwarzania  ciepła
(systemów centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw
termoplastycznych.  Część  1:  Oznaczanie
właściwości błony klejowej.
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23. PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Część  1:
Wymagania ogólne.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Część  5:
Przydatność systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,

poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz.
U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne
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Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Zeszyt  2:  Wytyczne projektowania instalacji  centralnego ogrzewania – wyd.  COBRTI

INSTAL.
– Zeszyt  6:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  8:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  węzłów  ciepłowniczych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  10:  Wytyczne  stosowania  i  projektowania  instalacji  z  rur  miedzianych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
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ST -11

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, 

URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Będzin, kwiecień 2017
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
1.2.  Przedmiot ST 
1.3.  Zakres stosowania ST 
1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST 
1.5.  Określenia podstawowe, definicje 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.7.  Dokumentacja robót montażowych
1.8.  Nazwy i kody

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Termomodernizacja Budynku KP V w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 2

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji
elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,  montaż  osprzętu  i  opraw)  w  obiektach
kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.  Specyfikacja  nie  obejmuje
robót elektrycznych niskoprądowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  i
jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania
i odbioru robót związanych z:

– układaniem kabli  i  przewodów  elektrycznych,  w  tym  szynoprzewodów  montowanych
poza rozdzielnicami,

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  ST dotyczy  wszystkich czynności  mających
na celu wykonanie robót związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w
szczególności  roboty  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze  montaż  elementów  osprzętu
instalacyjnego itp.),

– ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją
techniczną,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,

– ułożeniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach
zamkniętych),  ułatwiającego  docelowe  wciąganie  zaprojektowanych  przewodów  (np.
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dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej,

– nie dotyczą:

   wysokonapięciowych reklam świetlnych zasilanych niskim napięciem (nazywanych
neonówkami),

   urządzeń  z  reklamami  świetlnymi  i  rurami  jarzeniowymi,  zasilanych  napięciem
znamionowym  o  wartości  większej  niż  1  kV  w  stanie  bezobciążeniowym,  lecz
nieprzekraczającej 10 kV.

1.5.Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a także podanymi poniżej:

Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla
procesu  wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,
jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości  charakterystycznych  a  także  co  do
nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i  sposobów  oznaczania,  metod  badań  i  prób  oraz
odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do
określonego  obszaru  zastosowania.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,
normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją  techniczną  dla  danego  materiału  lub
wyrobu.

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą
(certyfikującą),  stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami
prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją  techniczną  dla  badanego
materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód lub inny element  przewodzący,  wchodzący w skład instalacji
elektrycznej  lub  urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej
może  być  pod  napięciem  a  nie  spełnia  funkcji  przewodu  ochronnego  (przewody
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze  – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

„Przewody  powinny  być  oznaczone  zgodnie  z  EN  60446.  Jeżeli  niezbędna  jest
identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

„Jeżeli  instalacja  jest  wykonywana  przy  użyciu  nowych  materiałów,  wynalazków  lub
metod prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 60364,
to  wynikowy stopień  bezpieczeństwa instalacji  nie  powinien  być  mniejszy  niż  uzyskany
zgodnie z dokumentem wieloczęściowym  HD 60364”.
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Oprzewodowanie powinno kończyć się w:

– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub

– urządzeniu  do  przyłączenia  gniazdka  oprawy  oświetleniowej  (DCL)  zgodnie  z  IEC
61995-1 umieszczonym w puszce; lub

– urządzeniu  elektrycznym,  przeznaczonym do  przyłączania  bezpośrednio  do  systemu
oprze wodowania,

– w  sufitach  podwieszanych  jedna  skrzynka  przyłączeniowa  może  być  użyta  dla  kilku
opraw oświetleniowych.

Przewód  neutralny  –  „W  pewnych  przypadkach  i  w  określonych  warunkach  funkcję
przewodu  neutralnego  i  ochronnego  mogą  być  zespolone  w  jednym  przewodzie  [patrz
określenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,
stosowanych  przy  układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w
przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami,  wytyczający  trasy  ciągów
równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,

– drabinki instalacyjne,

– koryta i korytka instalacyjne,

– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocujące,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Złącze  instalacji  oświetlenia  zewnętrznego  –  „Złączem  instalacji  oświetlenia
zewnętrznego jest  punkt  jej  zasilania  energią  elektryczną  przez  dostawcę  lub  początek
obwodu zasilającego wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego”.

Oprawa  oświetleniowa  –  urządzenie  służące  do  rozsyłu,  filtracji  i  przekształcania
światła emitowanego przez jedną  lampę  lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy
niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie
potrzeby,  obwody  pomocnicze  wraz  z  elementami  potrzebnymi  do  ich  podłączenia  do
sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp”.

Stopień  ochrony IP  –  określona w PN-EN 60529:2003,  umowna miara  ochrony  przed
dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwód  elektryczny  (instalacji  elektrycznej)  –  zespół  elementów  połączonych
pośrednio  lub  bezpośrednio  ze  źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego
przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem  kompletu  odpowiednio  połączonych
przewodów elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody  ochronne  (jeżeli  są),
urządzenia  ochronne  i  przyłączoną  aparaturę  łączeniową,  sterowniczą  i  akcesoria.
Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów.

Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem
osprzętu  instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

– wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– kucie kucie bruzd i wnęk,

– osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,

– montaż  montaż  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek,  instalacji  wiązkowych,
szynoprzewodów,

– montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
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– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą
ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz
aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,

– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną
dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.
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2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolację  wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm².

Przewody instalacyjne należy stosować  izolowane lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną
do  układania  na  stałe,  w  osłonach  lub  bez,  klejonych  bezpośrednio  do  podłoża  lub
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył
zależy od przeznaczenia danego przewodu.

Napięcia  znamionowe  izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą  wynosić (0,35) 0,4 do
240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi
nimalnego 1,5 mm².

Jako  materiały  przewodzące  można  stosować  miedź  i  aluminium,  przy  czym  dla
przekroju żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  służą  do  zasilania  wewnętrznych  magistrali  energetycznych,
obsługujących  duże  rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie
dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.

Jako  materiały  przewodzące  szynoprzewodów  można  stosować  miedź  i  aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem
trzymającym  stałym  lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.
paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i  w typowielkościach takich jak
rury  instalacyjne  –  mocowanie  rury  poprzez  wciskanie  lub  przykręcanie  (otwarte  lub
zamykane). 

Puszki  elektroinstalacyjne  mogą  być  standardowe  i  do  ścian  pustych,  służą  do
montażu  gniazd  i  łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,
odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują
płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe
dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają  stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu
puszki  uzależniony  jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –
występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W
zależności  od  przeznaczenia  puszki  muszą  spełniać  następujące wymagania  co  do  ich
wielkości:  puszka sprzętowa ø 60 mm,  sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla
przewodów o  przekroju  żyły  do  6  mm².  Puszki  elektroinstalacyjne  do  montażu  gniazd  i
łączników  instalacyjnych  powinny  być  przystosowane  do  mocowania  osprzętu  za
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pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki  kablowe,  zaciski  i  konektory  wykonane  z  materiałów  dobrze
przewodzących  prąd  elektryczny  jak  aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez
zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia  podłączanie  i  umożliwia
wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczności
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie
za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić
można  kilka  grup  materiałów:  oznaczniki  przewodów,  dławnice,  złączki  i  szyny,  zaciski
ochronne itp.

2.2.3. Sprzęt oświetleniowy

Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,
zawierającego co najmniej:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do
potrzeb  oświetleniowych  pomieszczenia  i  warunków  środowiskowych  –  występują  w
czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  opraw
oświetleniowych,  przy  czym  przekrój  przewodów  ułożonych  na  stałe  nie  może  być
mniejszy  od  1  mm2  a  napięcie  izolacji  nie  może  być  mniejsze  od  750  V  jeśli  przewody
układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych  elementów
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

– do żarówek,

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

– do lamp sodowych,

– do lamp ksenonowych.

Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem
oraz przedostawaniem się  ciał  stałych i  wody do  opraw;  nadano oprawom następujące
oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4
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– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

W  praktyce  zdarza  się  ,  że  dobrana  oprawa  oświetleniowa  jednocześnie  spełnia
wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250
o  stopniu  ochrony  IP  64/23  jest  oprawą  pyłoszczelną  i  bryzgoodporną  w  części,  gdzie
znajduje  się  lampa  oraz   zwykłą  i  deszczodporną  w  części,  gdzie  znajduje  się  osprzęt
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)
lub  w  krążkach  (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym
należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach
foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
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4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiałów 

Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  należy  zachować
ostrożność  aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury
dopuszczające  wykonywanie  transportu  wynoszą  dla  bębnów:  –  15°C  i  –  5°C  dla
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy  stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną  i  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  jakość  wykonanych
robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc
montażu osprzętu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie
ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne  otworów  w  sufitach,  ścianach  lub
podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów (pkt 2.2.2.),

– łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez
wyginanie  rur  w  trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie
może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub
przez kielichowanie),
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– puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do
1,2  mm  dla  ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów
zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości
wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest
konieczne.  Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na
naciągi i dodatkowe naprężenia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w  przypadku  braku
takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli  i  przewodów  jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i  stropów po przekuciach i  osadzeniu przepustów,
montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych
zniszczeń  i  zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi
antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed  zamocowaniem  opraw  należy  sprawdzić  ich  działanie  oraz  prawidłowość
połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw.

Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z
wyposażeniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  należy  instalować  w  takim  położeniu,  aby
styk ten występował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
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przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z
planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się
z  połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.
na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i
przewodów,  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej  zastosowanych
materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energii elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MΩ.  Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20
MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały nie  spełniające
wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za
niemającą  zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
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– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż  wymagają  zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz
elementów  urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z
obowiązującymi przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi
urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie
oznaczenia  kabla,  ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
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Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych
umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m  (jeśli  taka  konieczność
występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych
rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji  oraz  opraw  elektrycznych  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia.
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –
Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem
elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami
– Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i
łączenie.

9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne-Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.
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12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów.

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.

19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.

21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

23. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Wymagania dotyczące specjalnych instalacji
lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia
zewnętrznego.
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24. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń
żył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych
w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady,
wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu
elektroinstalacyjnego do użytku domowego i
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

29. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody
przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych.

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do
obwodów prądu przemiennego.

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do
obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do
obwodów prądu przemiennego.

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki
różnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku
domowego i podobnego (RCCB). Część 1:
Postanowienia ogólne.

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki
różnicowoprądowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku
domowego i podobnego (RCBO). Część 1:
Postanowienia ogólne.

36. PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki
instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do
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750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki
instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe
na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V
i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


