
ZAK AD  BUDOWLANO - PROJEKTOWY
in . Józef  Gustaw

22 - 400 Zamo   ul. Wyszy skiego 39/40  tel. 84 6386697

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Inwestor : ZAK AD GOSPODARKI LOKALOWEJ
22-400 ZAMO , UL. PEOWIAKÓW 8

Jednostka ZAK AD BUDOWLANO-PROJEKTOWY IN . JÓZEF GUSTAW
projektowa: 22-400 ZAMO  UL. WYSZY SKIEGO 39/40

Obiekt : NOWA BRAMA LUBELSKA CZNIE Z BOKSAMI HANDLOWYMI I
POMIESZCZENIAMI TOALETY PUBLICZNEJ

Adres :       22-400 ZAMO  UL. UKASI SKIEGO 12 I 12A
DZIA KI NR EWID. 134, 137, 13/92

Temat :      WEWN TRZNA  INSTALACJA  C.O.
PRZY CZE C.O. NISKIE PARAMETRY

Data : 19 KWIECIE  2014 r.

Nazwisko i imi Podpis

Opracowa in . Józef Gustaw
upr. bud. nr ANB-513/1/28/84

19.04.2012 r.



2

SPIS TRE CI
SPIS TRE CI................................................................................................................................................... 2
ST 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE............................................................................................................... 3
STB-01.01  ROBOTY ZIEMNE......................................................................................................................19
STB 01.02. ROBOTY MUROWE ...................................................................................................................25
STB 01.03  ROBOTY  BETONOWE ..............................................................................................................29
STB 01.04 TYNKI WEWN TRZNE...............................................................................................................44
STB 01.05  MALOWANIE .............................................................................................................................49
STB 01.06 WYKO CZENIE POSADZEK .....................................................................................................54
STB 01.07  UZUPE NIENIE NAWIERZCHNI ..............................................................................................60
STI 01.01  MONTA  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ........................................................65
STI 01.02  PRZY CZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA.........................................................................75



3

ST 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót w budynku
Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami toalety publicznej zlokalizowany
przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137, 13/92.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj  techniczn  (ST) stosowa  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
Prawem zamówie  publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych.

1.3. Strona zamawiaj ca

ZAK AD GOSPODARKI LOKALOWEJ
 22-400 ZAMO , UL. PEOWIAKÓW 8

1.4. Inwestycja

WEWN TRZNA  INSTALACJA  C.O.
PRZY CZE C.O. NISKIE PARAMETRY

1.5. Lokalizacja i dane inwestycji

NOWA BRAMA LUBELSKA CZNIE Z BOKSAMI HANDLOWYMI I POMIESZCZENIAMI TOALETY
PUBLICZNEJ, 22-400 ZAMO  UL. UKASI SKIEGO 12 I 12A
DZIA KI NR EWID. 134, 137, 13/92

1.6. Podstawowe grupy robót zwi zanych z inwestycj

Dokumentacja opracowana przez Zak ad  Budowlano – Projektowy in . Józef  Gustaw 22 - 400 Zamo   ul.
Wyszy skiego 39/40, w sk ad której wchodz  projekty :
1. Projekt budowlany – wykonawczy wewn trznej instalacji c.o.
2. Projekt budowlany – wykonawczy przy cza c.o. niskie parametry

Roboty ogólnobudowlane

1. Roboty ziemne
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i
roboty ziemne

2. Roboty murowe
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

3. Roboty betonowe
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

4. Izolacje termiczne
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

5. Tynki
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45410000-4 Tynkowanie

6. Malowanie tynków wewn trznych
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  )  45442100-8  Roboty malarskie

7. Wyko czenie posadzek
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  )  45431000-7 K adzenie p ytek

8. Uzupe nienie nawierzchni
Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj tkiem dróg

Roboty instalacyjne

1. Instalacja c.o.
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Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
2. Przy cze c.o. niskie parametry

Kod CPV (Wspólny S ownik Zamówie  ) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów,
ci gów komunikacyjnych i  linii energetycznych

1.7. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o :

obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  :
- budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi
- budowl  stanowi  ca  techniczno - u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi
- obiekt ma ej architektury
budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem  ,  wydzielony
z  przestrzeni  za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury.
obiekcie  ma ej architektury -  nale y przez  to  rozumie   niewielkie  obiekty,   a  w szczególno ci :
- kultu religijnego
- pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
- u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak : piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub
rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem.
budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e budow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.
terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  pod urz dzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu    prawny
wynikaj cy   z   prawa   w asno ci,   u ytkowania   wieczystego,   zarz du, ograniczonego   prawa   rzeczowego
albo   stosunku   zobowi zaniowego,   przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym  projektem
budowlanym,   dziennik  budowy,  protoko y  z   narad,  protoko y odbiorów, w miar  potrzeby rysunki i opisy

ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi  obmiarów, dziennik monta u.
dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót,  geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty,
dokumentacje techniczno - robocze urz dze .
terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie    teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.
aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj cego jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ
drodze  tymczasowej (monta owej)  - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , przeznaczon
do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni cia po
ich zako czeniu.
dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w trakcie wykonywania robót.
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kierowniku budowy - nale y przez to rozumie  osob  wyznaczon  przez wykonawc  robót, upowa nion  do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz  ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy
odbiorze gotowego obiektu.
ksi dze obmiarów - nale y przez to rozumie  akceptowan  przez Inspektora Nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez wykonawc  obmiaru dokonanych robót w postaci
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników.
Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
laboratorium   -   nale y   przez   to   rozumie    laboratorium   jednostki   naukowej, zamawiaj cego  lub  inne
laboratorium badawcze  zaakceptowane przez zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia bada  i prób
zwi zanych z ocena jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane, jak równie  ró ne tworzywa
i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora Nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
projektancie - nale y przez to rozumie  osob  prawna lub fizyczn , b  autorem dokumentacji projektowej.
przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug
technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
cz ci  obiektu  lub  etapie  wykonania -  nale y  przez  to  rozumie   cz   obiektu budowlanego zdoln  do
spe niania przewidywanych    funkcji techniczno - u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do

ytkowania.
ustaleniach technicznych — nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.
decyzji pozwolenia na u ytkowanie - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  pozwalaj ca na

ytkowanie obiektów budowlanych obj tych decyzj  pozwolenia na budow .

2. MATERIA Y

2.1. ród a pozyskiwania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowi zany do  przedstawienia Inspektorowi Nadzoru  szczegó owych informacji
dotycz cych zamiany lub wydobywania materia ów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub wiadectw
bada  laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. Wykonawca mo e dostarczy  i wykorzysta  do budowy
wy cznie nowe, wcze niej nie u ywane materia y i elementy konstrukcyjne.
Materia y powsta e z przerobu ( recykling) mog  by  uwa ane za nowe, je eli s  stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i uznane przez Inspektora Nadzoru.
Stosowanie materia ów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie zosta y
wymienione w opisie robót jest dozwolone, je eli s  one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub
innymi przepisami obcych krajów i je eli jednakowo i w sposób trwa y gwarantuj  wymagany stopie
bezpiecze stwa, przydatno ci i nieszkodliwo ci dla zdrowia.
Je eli w stosunku do stosowanych materia ów i elementów konstrukcyjnych na ono ogólny obowi zek
posiadania znaku jako ci lub wiadectwa przydatno ci, np. wynikaj cy z ogólnych przepisów budowlanych,
obowi zek ten mo na uzna  za spe niony je eli materia y te uzyskaj  w/w znak jako ci lub wiadectwo
przydatno ci.

2.2. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w realizowanym obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu
stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
Wyrobami budowlanymi o w asno ciach technicznych umo liwiaj cymi spe nienie przez realizowany obiekt
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wymaga  podstawowych mog  by  :
- wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, e wyrób mo e by
stosowany wy cznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten zosta  wytworzony
- wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, e wyroby te mog
by  przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mog  by  stosowane , zgodnie z ich
przeznaczeniem bez ogranicze  przy wykonywaniu robót budowlanych.

2.3. W ciwo ci   u ytkowe  zastosowanych   przy   realizacji   inwestycji   wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót nale y stosowa  wyroby o w ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawid owo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spe nienie wymaga  podstawowych, okre lonych w
art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie

2.4. Warunki dotycz ce wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mo na stosowa  wyroby, w ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr bnymi
przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów wymagaj cych certyfikacji

- dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracje zgodno ci z Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn  - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj , maj cych istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych

- mo na tak e stosowa  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu
na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano oceny zgodno ci ze
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn
lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi

- wyroby znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracje zgodno ci z uznanymi
regu ami sztuki budowlanej

- dostawca wyda   o wiadczenie  wskazuj ce,  e  zapewniono  zgodno   wyrobu z dokumentacj  projektow
oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego
stosowania

2.5. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli  i odno nych  w adz  na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez  Zamawiaj cego  i jest zobowi zany
dostarczy   Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy
lub wskaza  Inspektora Nadzoru.

2.6. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y    nie    odpowiadaj ce    wymaganiom   jako ciowym   zostan    przez    Wykonawc  wywiezione  z
terenu budowy lub z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym
znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z
jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  potrzebne do robót, by y
zabezpieczone   przed   zanieczyszczeniem,   zachowa y   swoj    jako    i w ciwo ci do robót i by y dost pne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w
obr bie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.8. Wariantowe stosowanie materia ów

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika
(np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów
od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okre lonymi przez Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa przewiduje mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na   jako    wykonywanych   prac   i   w ciwo ci   przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia   prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego do
dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, wewn trznych i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Szczegó owy zakres robót obj tych oferta, z uwzgl dnieniem podstawowych ilo ci i asortymentów
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Szczegó owy zakres robót budowlanych obj tych ofert  jest opracowany w przedmiarach opartych o technologie
KNR, KNR-W i kalkulacje indywidualne. Technologie zosta y opracowane w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót bran owych.

5.2. Zakres prac oraz odpowiedzialno  Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno  Wykonawcy w zakresie obj tym cen  ofertow  obejmuje w szczególno ci:
- organizacj  i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwi zanych z tym
kosztów
- opracowanie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpiecze stwa i
Ochrony Zdrowia
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiaj cego przed rozpocz ciem robót Projektu organizacji
budowy
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiaj cego przed rozpocz ciem robót harmonogramu
rzeczowo - finansowego
- szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami
- zapewnienie   dostaw   i   ponoszenie   kosztów   zwi zanych   z   wszystkimi   mediami niezb dnymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energi  elektryczn  i wod
- wywóz materia ów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na sk adowisko odpadów
komunalnych
- stosowanie si  do wszystkich uzgodnie  dotycz cych realizacji umowy i zawartych w dokumentacji
projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zalece  oraz
obowi zków
- utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w nale ytym porz dku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pó niejszymi zmianami)
- prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewni  ci y ruch pieszy i mo liwie do minimum ograniczy  brak
dojazdu do s siedniej posesji
- prawid owe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budow
- zorganizowanie niezb dnych prób, bada  i odbiorów oraz ewentualnego uzupe nienia dokumentacji odbiorczej
dla zakresu robót obj tych umow

5.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach budowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  punktów g ównych obiektu oraz
reperów, przeka e dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji   projektowej   komplety   Specyfikacji
Technicznych   bran owych   w   ilo ci wynikaj cej z umowy.
Na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialno    za   ochron    przekazanych   mu   punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

5.4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego
- sporz dzon  przez Wykonawc

5.5. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiaj cego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okre la dokumentacja
przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania si . Realizacja zada  Zamawiaj cego w zakresie
planowania inwestycji lub koordynacji musi by  zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy
wykonawcze prawa budowlanego nie stanowi  inaczej.

5.6. Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwi zanymi z nim urz dzeniami budowlanymi nale y budowa  w sposób okre lony
w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniaj c
spe nienie wymaga  podstawowych dotycz cych :
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- bezpiecze stwa konstrukcji - obci enia mog ce dzia  na   wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i u ytkowania nie mog  doprowadzi  do:

- zawalenia, si  ca ego obiektu lub jego cz ci
- znacznych odkszta ce  o niedopuszczalnej wielko ci
- uszkodzenia cz ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposa enia w wyniku znacznych odkszta ce

elementów no nych konstrukcji
- uszkodzenia    na    skutek    wypadku   w    stopniu    nieproporcjonalnym    do wywo uj cej go przyczyny

- bezpiecze stwa po arowego - obiekt w trakcie po aru powinien zapewnia  :
- zachowanie no no ci konstrukcji przez za ony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si  ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania si  ognia na s siednie obiekty
- mo liwo  opuszczenia obiektu przez mieszka ców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpiecze stwo ekip ratowniczych

- bezpiecze stwa u ytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie u ytkowania stwarza  ryzyka
wypadków, takich jak : po li ni cia, upadki, zderzenia, oparzenia, pora enia pr dem elektrycznym, obra enia
w wyniku eksplozji lub usterki urz dze

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska - obiekt   budowlany   nie
powinien   stwarza    zagro enia   dla   higieny,   zdrowia pracowników a tak e rodowiska, w szczególno ci
w wyniku :

- wydzielania si  gazów toksycznych
- obecno ci szkodliwych cz stek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawid owego usuwania cieków, dymu lub odpadów w postaci sta ej lub ciek ej
- obecno ci   wilgoci   w   cz ciach   obiektu   lub   na  jego   powierzchniach wewn trznych

- ochrony przed ha asem i drganiami - obiekt powinien zapewni , aby ha as, na który nara eni s  pracownicy nie
przekracza  poziomu stanowi cego zagro enia dla ich zdrowia oraz pozwala  im pracowa  w zadowalaj cych
warunkach

- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród - obiekt oraz instalacje grzewcze,
ch odz ce , wentylacyjne, inne powinny zapewni  utrzymanie na niskim poziomie ilo  energii wymaganej do
jego u ytkowania, przy uwzgl dnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb u ytkowników

5.7. Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nale y w szczególno ci spe ni  ni ej wymienione elementy :
- wszystkie   roboty   nale y   wykona    zgodnie   ze   Specyfikacjami   Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników i pod sta ym nadzorem technicznym

-  w    trakcie    budowy    nale y    przestrzega    wymaga    stawianych    przez    instytucje  warunkuj ce
dopuszczenie obiektu do u ytkowania, w szczególno ci SANEPID-u, Pa stwowej Inspekcji Pracy, Stra y
Po arnej ,   Ochrony rodowiska , Pa stwowego Nadzoru Budowlanego

- wszelkie w tpliwo ci powsta e w trakcie zapoznawania si  z dokumentacj  oraz w czasie realizacji inwestycji
nale y niezw ocznie i na bie co wyja nia  z autorami projektu

- zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu s  dozwolone jedynie za zgod
Zamawiaj cego i autorów dokumentacji

- projekt budowlany nale y rozpatrywa  w trakcie realizacji  cznie z projektami bran owymi

5.8. Pozosta e obowi zki Wykonawcy obj te cen  ofertowa :

- w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nale y wezwa  Inspektora Nadzoru,
a  tak e   zabezpieczy  je oraz  nanie  jego lokalizacj  na dokumentacj  geodezyjn
- wykonanie bada  gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  Inspektor
Nadzoru mo e da  przeprowadzenia ponownych bada  gruntu jakie uzna za konieczne
- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego
- przewo enie materia ów i urz dze    rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
- stosowanie przy realizacji robót sprz tu posiadaj cego stosowne do rodzaju parametry techniczne i
dopuszczenie do u ytkowania
- zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i Ppo
- wszystkie elementy obj te umow  nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami prawa
- przekazanie Zamawiaj cemu dokumentacji  powykonawczej w ilo ci  wskazanej w umowie
- opracowanie projektu organizacji robót
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
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- prace ziemne prowadzi  pod sta ym nadzorem archeologicznym, a w przypadku odkrycia reliktów historycznej
zabudowy lub nawarstwie  kulturowych wstrzyma  roboty budowlane i wykona  interwencyjne badania
archeologiczne w celu pe nego ods oni cia i zadokumentowania odkry
- uzyska  odr bne pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego
- o terminie rozpocz cia realizacji inwestycji inwestor zobowi zany jest powiadomi  WUOZ Delegatur  w
Zamo ciu na siedem dni przed rozpocz ciem przedmiotowych robót

5.9. Zabezpieczenie terenu budowy Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji : od
przekazania placu budowy do zako czenia i odbioru ko cowego inwestycji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony
robót, wygody spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
kontraktow .
Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si ,
e jest w czony w cen  kontraktow .

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprz towe i transportowe winny zosta  oczyszczone tak by drogi
zewn trzne zabezpieczy  przed zabrudzeniem.

5.10. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem    zbiorników    i    cieków    wodnych    py ami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru.
- Wywóz   gruntu   i   gruzu   z   terenu   budowy  mo e   odbywa    si    na   sk adowiska   o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca ma obowi zek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz.
628)

5.11. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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5.12. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz Projekcie
organizacji budowy rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie
prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Zamawiaj cego i w adze lokalne
o zamiarze rozpocz cia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Zamawiaj cego i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze     podziemnych     wykazanych    w     dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w
sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Zamawiaj cy b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a

cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e
Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

5.13. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i
uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o
ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru mo e poleci , aby
pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne
obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i
Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.14. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

5.15. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
przekazania placu budowy do daty podpisania protoko u odbioru ko cowego inwestycji.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu
odbioru ko cowego inwestycji.
Je li Wykonawc  w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz  roboty zabezpieczaj ce nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.16. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
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wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu,
materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiaj cego.

5.17. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj
materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub
wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

5.18. Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe niezb dne do wykonania robót podstawowych, uj tych w przedmiarach
robót nie podlegaj  osobnemu rozliczaniu i powinny by  uwzgl dnione w narzutach kosztów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Przetargow , wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie i wyznaczenie rz dnych poszczególnych
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan , je eli wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez Zamawiaj cego
dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a tak e w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki badania materia ów i
robot, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia zawodowe ,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia Stronie Zamawiaj cej oraz wszystkim osobom przez ni
upowa nionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dost pu
na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie s  wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si  ich
wykonanie, a s  zwi zane z realizacj  przedmiotu umowy.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe na kontrol  robót, jako ci materia ów i urz dze .
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Wykonawca   b dzie    przeprowadza    pomiary    i    badania    materia ów   oraz    robót    z  cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
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Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  s  okre lone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wiadectwa,  e  wszystkie   stosowane urz dzenia   i    sprz t
badawczy   posiadaj    wa    legalizacj ,   zosta y   prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom
norm okre laj cych procedury bada .
Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych    urz dze     laboratoryjnych,    sprz tu,    zaopatrzenia laboratorium, , pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy  laboratorium  Wykonawcy zostan  usuni te  i  stwierdzona zostanie odpowiednia
jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki pobierane b  losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor Nadzoru mo e mie  zapewnion  mo liwo  w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci,
o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa  mo na wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni  3 dni od ich uzyskania. Wyniki bada  ( kopie) b  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów; zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji
projektowej na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale ne od Wykonawcy, na swój
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z umow  i dokumentacj
projektow . W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  poniesione zostan  przez
Wykonawc .

6.7. Atesty jako ci materia ów i urz dze

Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia
materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w umowie i
dokumentacji projektowej. W przypadku materia ów, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  atest
okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe b  posiada y atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi
Nadzoru.
Materia y posiadaj ce atesty mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  ich

ciwo ci z Umow  i dokumentacj  projektow , to takie materia y i/lub urz dzenia zostan  odrzucone.
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6.8. Próby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów technologicznych,
wymaganych prawem i przez Zamawiaj cego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynno ci Wykonawca jest-
zobowi zany przekaza  Zamawiaj cemu.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik robót jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Stron  Zamawiaj  i Wykonawc  w
okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika robót , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik robót b dzie prowadzony zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
Zapisy w Dzienniku b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone
dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do Dziennika   nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
-  zg oszenia    i    daty    odbiorów    robót    zanikaj cych,    ulegaj cych    zakryciu,  wst pnych  i  ko cowych
odbiorów robót
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan   pogody   i   temperatur    powietrza   w   okresie   wykonywania   robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi
- zgodno    rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w dokumentacji projektowej
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
-  dane    dotycz ce    jako ci    materia ów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki  przeprowadzonych  bada  z
podaniem, kto je przeprowadza
- wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowli   z   podaniem,   kto   je przeprowadza
-  inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy; wpisane do Dziennika  b  przed one Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane   do   dziennika      Wykonawca   podpisuje   z zaznaczeniem ich przyj cia
lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  Umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

6.9.2. Ksi ga obmiarów

Ksi ga   obmiarów   w   przypadku   rycza towego   rozliczenia   robót   stanowi    dokument  pozwalaj cy  na
udokumentowanie wyst pienia robót zamiennych i uzupe niaj cych. Jest   ona  wymagana   wy cznie   w
przypadku   wyst powania  robót   zamiennych   i uzupe niaj cych.
W przypadku, je eli warunki Umowy pozwalaj  na rozliczenie wykonania udokumentowanych robót
zamiennych i uzupe niaj cych, Ksi ga obmiarów jest podstaw  do sporz dzenia stosownych kosztorysów.
Obmiary przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie ofertowym .
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6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci i wyniki
bada  Wykonawcy gromadzone b  w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si  w szczególno ci nast puj ce dokumenty :
- protoko y przekazania terenu budowy
- protoko y odbioru robót
- protoko y z narad , ustale  i korespondencj  na budowie
- o wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
- operaty geodezyjne
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie   dokumenty   budowy  b   zawsze   dost pne   dla   Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenia Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku je eli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupe niaj cych, obmiar robót b dzie
okre la   zakres  faktycznie  wykonanych  robót,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowi cym cz
oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i  terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane do
Ksi gi obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilo ciach podanych w   przedmiarze robót nie zwalnia
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wed ug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pi mie.

7.2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie robót b  zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed odbiorami okre lonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków
Wykonania i Odbioru Robót a tak e w przypadku d szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu
przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b  w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni,   obj to ci   lub   ilo ci   b    uzupe niane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksi gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie
oddzielnego za cznika do Ksi gi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiaj cego przy udziale
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Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu (mi dzyoperacyjne)
- odbiorowi cz ciowemu technicznemu
- odbiorowi ko cowemu inwestycji
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem   Inspektora Nadzoru.   Odbiór  przeprowadzony   b dzie niezw ocznie, nie pó niej jednak , ni
w ci gu 3 dni roboczych od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jako    i    ilo    robót    ulegaj cych   zakryciu    ocenia    Inspektora  Nadzoru  na    podstawie  dokumentów
zawieraj cych    przeprowadzone    pomiary,    w    konfrontacji    z    umow ,  dokumentacja  projektow  i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy techniczny

Odbiór cz ciowy techniczny polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

8.4. Odbiór ko cowy inwestycji

Odbiór ko cowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Strony Zamawiaj cej.
Odbiór   ko cowy   robót   nast pi   w   terminie   ustalonym   w   Umowie,   licz c   od   dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót.
Odbioru  ko cowego   dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj cego   w  obecno ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie jako ciowej oraz zgodno ci wykonania robót z Umow  i
dokumentacj  projektow .
W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie  odbiorów  robót
zanikaj cych  i  podlegaj cych  zakryciu,   odbiorów  cz ciowych technicznych,  odbiorów technicznych
obiektów, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru sporz dzony wed ug
wzoru ustalonego przez Stron  Zamawiaj .
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  dokumenty, zawieraj ce w
szczególno ci:
- projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece
- Dzienniki budowy i Ksi gi obmiarów
- wyniki   pomiarów  kontrolnych  oraz  bada   i   oznacze   laboratoryjnych,   atesty jako ciowe wbudowanych
materia ów i wyrobów
- recepty i ustalenia technologiczne
- dokumenty techniczne urz dze
- dokumenty   z   przeprowadzonych   odbiorów   poprzedzaj cych,   prób,   rozruchów, pomiarów
realizowanych w trakcie wykonywania robót
- instrukcje obs ugi urz dze
- kopi     mapy    zasadniczej    powsta ej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacji powykonawczej
- inne dokumenty wymagane przez Stron  Zamawiaj
W przypadku, gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
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odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego
robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty   uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór    ostateczny    b dzie    dokonany    z    uwzgl dnieniem  odpowiednich    zasad    odbioru  ko cowego
technicznego, w ostatnim miesi cu wa no ci gwarancji.
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru wiadectwa Wykonania, Wykonawca przedk ada Inspektorowi
Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedk ada pisemne
zwolnienie z zobowi za .

9. PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci   s  postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow    ustalon
dla danej  pozycji   kosztorysu    ofertowego,    przyj tego    przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót obejmuj  :
- robocizn  bezpo redni  z narzutami
- warto  zu ytych materia ów i urz dze  wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy
- koszty robót  tymczasowych i towarzysz cych, niezb dnych do wykonania robót podstawowych, w tym
inwentaryzacji powykonawczej.
- warto  pracy sprz tu wraz z narzutami
- koszty po rednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja

- dokumentacja projektowa
- projekt organizacji budowy z projektami monta ów
- umowa zawarta pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
- z one o wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
- powiadomienie w ciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpocz ciu robót
- protokó  przekazania placu budowy

10.2. Normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyra anie dok adno ci wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modu  podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimodu y.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewn trznych i wewn trznych zestawów

drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.   Podstawowe   zasady  oceny  i okre lenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchy ek monta owych i ustalania

tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie.  Szeregi warto ci stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja   w   budownictwie.    Kontrola   wymiarowa    robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja   w   budownictwie.    Zwi zki   pomi dzy   ró nymi rodzajami odchy ek i
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tolerancji stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. P aszczyzny modularne stropów dla okre lania

wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysoko ci kondygnacji i wysoko ci pomieszcze .
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych  wymiarów

multimodularnych  dla wymiarów poziomych.
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submodu y.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja  w budownictwie.   Przedstawianie  danych dotycz cych wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrz dy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto ci modularne i zasady koordynacji

modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów-budowlanych z

betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja  w  budownictwie.   Tolerancja  wymiarów   stolarki budowlanej    i    meblowej

oraz    elementów    budowlanych wyko czenia.

10.3. Akty prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003 r z pó niejszymi zmianami
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   12.04.2002r   w   sprawie   warunków technicznych jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z pó niejszymi zmianami
- Rozporz dzenie    Ministra   Infrastruktury   z   dnia   02.09.2004roku    w    sprawie szczegó owego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – u ytkowego Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

- Rozporz dzenie    Ministra    Infrastruktury    w    sprawie    informacji    dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniaj ce rozporz dzenie   w   sprawie
dziennika   budowy,   monta u   i   rozbiórki,   tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2042

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania  zgodno ci
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz.
2041

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymaga  w zakresie
odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z- dnia 09 maja 2003 roku zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z u yciem materia ów wybuchowych,
Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004roku w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z
2004r, poz. 2375

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie próbek wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 881
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STB-01.01  ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOW  I ROBOTY ZIEMNE

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych dla
budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami toalety publicznej
zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137, 13/92.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1
zwi zanych z robotami ziemnymi.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe – wyznaczenie trasy przy cza i inwentaryzacja powykonawcza – obs uga geodezyjna
- wykonanie wykopów na odk ad i z wywiezieniem przy realizacji przy cza c.o.
- wykonanie pod y pod przy cze,
- obsypka przewodów piaskiem z zag szczeniem
- zasypanie wykopów piaskiem lub gruntem z odk adu z zag szczeniem

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z w ciwymi obowi zuj cymi przepisami, z
ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i w ciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót i ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”

2. MATERIA Y

Dla poszczególnych elementów robót u yto nast puj cych materia ów:

- piasek na podsypk  i obsypk  wed ug PN-87/B-01100, PN-B-11113:1996

3. SPRZ T

Do wykonania  poszczególnych elementów robót u yto nast puj cego sprz tu:

- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, aty, ta my stalowe i ruletki.
- sprz t do odwadnienia wykopów
- zag szczarka wibracyjna spalinowa
- koparka
- spycharka g sienicowa
- adowarka ko owa
- ubijak spalinowy
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4. TRANSPORT

4.1. Dla poszczególnych elementów robót u yto nast puj cych rodków transportowych:

- samochód samowy adowczy
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy

4.2. Przewiduje si  cz ciowy przewóz gruntu uzyskanego z wykopów na odleg  4 km.

4.3. Pozosta a cz  gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu wykorzystania przy zasypywaniu
wykopów.

4.4. Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora Nadzoru.

4.5. Grunty z wykopów nale y przewozi  w sposób uniemo liwiaj cy wysypywanie si  przewo nego materia u
na drog  lub nanoszenie gruntu na ko ach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wyst pienia
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewo onym materia em Wykonawca podejmie rodki w celu
uprz tni cia materia u oraz uniemo liwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych
czynno ci wykonanych przez odpowiednie s by lub innych Wykonawców wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w Specyfikacji technicznej
        ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe nale y wykona  zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w punkcie 10
niniejszej ST. Zamawiaj cy ma obowi zek przekaza  Wykonawcy „Materia y geodezyjne" (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p. l. l.

Roboty obejmuj  wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktów osi trasy,
- punktów wyznaczaj cych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperów roboczych,
b) uzupe nienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym pocz tków i ko ców krzywych przej ciowych i uków

ko owych,
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów wed ug potrzeb,
d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i za enie reperów roboczych przy tych

obiektach,
e) stabilizacji punktów w sposób chroni cy je przed zniszczeniem,
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,
g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i

ustalenie ich wspó rz dnych, cznie z ich zg oszeniem do Pa stwowego Zasobu Geodezyjnego,
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezb dnym zakresie,
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikaj cych z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz

szczegó owych ustale  innych ST.

5.3. Wykonanie wykopów

5.3.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane wykopy.
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5.3.2. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomoc  sprz tu
wyszczególnionego w punkcie 3 i 4 oraz r cznie.

5.3.3. Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania
Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru przewidywany sposób
odwodnienia wykopów oraz sprz t do tego przewidziany.

5.4. Wykopy pod przy cze c.o.

Przed rozpocz ciem Robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci. Dopuszczalne s  odchy ki trasy
sieci od projektowanej nie przekraczaj ce 0,1 m i nie naruszaj ce granic nieruchomo ci gruntowych.
Za ono wykonanie wykopów pod projektowane ruroci gi r cznie na g boko ci do 1,1 m. Wykopy nale y
wykona  w skoprzestrzenne o cianach pionowych ze spadkami podanymi na profilu pod nym.
Przed przyst pieniem do Robót nale y dok adnie zlokalizowa  przebieg koliduj cych urz dze  podziemnych
poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
Przekopy kontrolne nale y wykonywa  r cznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli

cicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostro no ci, skutecznie zabezpieczy  i oznakowa  wykopy.

5.5. Podsypka i zasypka pod przy cze c.o.

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod ruroci gi i kable oraz zasypanie mo e by  u yty piasek zwyk y o
wska niku ró noziarnisto ci U>5, nie nosz cy cech wysadzinowo ci, bez okre lania innych jego cech.
Ruroci gi c.o. nale y uk ada  na podsypce piaskowej o grubo ci 10 cm i obsypa  warstw  piasku na wysoko
20 cm ponad rur .

5.6. Zasypywanie wykopów z zag szczeniem

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale y osuszy  i oczy ci  z zanieczyszcze
pozosta ych po monta u przewodu. U yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa
uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej Grubo ci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5 m.
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinny by : grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia  zasypu powinien by  zag szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzgl dnieniem wykopu pod z cza.
Najistotniejsze jest zag szczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nale y
wykona  ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypk  wykopu powy ej warstwy
ochronnej dokonuje si  gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zag szczeniem.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli b dzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodno ci z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

6.2.1.Prace pomiarowe

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymaganiami i dok adno ciami
okre lonymi w przepisach podanych w punkcie 10

6.2.2. Wykonanie wykopów pod przy cze c.o.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru. W szczególno ci kontrola
powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów
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wysoko ciowych z dok adno ci  do l cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
- po wykonaniu wykopów pod sieci sprawdzeniu podlegaj  wymiary poprzeczne i zgodno  ich tras z
dokumentacj  geodezyjn

6.2.3. Podsypka i zasypka pod przy cze c.o.

Kontrola jako ci polega na:
- sprawdzeniu jako ci piasku u ytego do podsypki i zasypki
- sprawdzenie grubo ci warstwy
- sprawdzeniu prawid owo ci zag szczenia piasku

6.2.4. Zasypywanie wykopów z zag szczeniem

Kontrola jako ci polega na:
- sprawdzeniu jako ci gruntu u ytego do zasypania
- sprawdzeniu prawid owo ci zag szczenia gruntu

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

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

7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robót nale y wykonywa  w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót:
- roboty pomiarowe – 1 [km]
- wykonanie wykopów – 1 [m3]
- wykonanie pod a pod rury – 1 [m2]
- wykonanie obsypki – 1 [m3]
- zasypanie wykopów – 1 [m3]

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

8.2. Prace pomiarowe

Roboty obj te ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawc  szkiców,
dzienników pomiarowych i protoko ów wed ug zasad okre lonych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

8.3. Wykonanie wykopów pod przy cze c.o.

Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , je eli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okaza y si  zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodno ci cho  jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje si  za
niezgodne z Dokumentacj  Projektow  i Wykonawca zobowi zany jest do ich poprawy na w asny koszt.

8.4. Podsypka i zasypka pod przy cze c.o.

Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach okre lonych w
ST-00.00 „Wymagania Ogólne" jak dla Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , je eli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okaza y si  zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodno ci cho  jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty  uznaje si  za niezgodne z
Dokumentacj  Projektow  i Wykonawca zobowi zany jest do ich poprawy na w asny koszt.
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8.5. Zasypywanie wykopów z zag szczeniem

Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach okre lonych w
ST-00.00 „Wymagania Ogólne" jak dla Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , je eli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okaza y si  zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodno ci cho  jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty  uznaje si  za niezgodne z
Dokumentacj  Projektow  i Wykonawca zobowi zany jest do ich poprawy na w asny koszt.
Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada
- protoko y wszystkich odbiorów robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

9.2 P atno ci

Nale ne p atno ci wyliczone b  za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Obmiarem Robót i
ocen  jako ci wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robót.

9.2.1.Prace pomiarowe

Cena wykonania Robót obejmuje:

- wykonanie wszystkich niezb dnych czynno ci okre lonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych oraz protokó ów kontroli zgodnie z zasadami okre lonymi w ST-00.00. „Wymagania
Ogólne",
- pozyskanie niezb dnych materia ów geodezyjnych,
- wykonanie niezb dnych zg osze  i innych czynno ci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- zakup i transport materia ów i sprz tu,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie

9.2.2. Wykonanie wykopów pod przy cze c.o.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu ze z eniem na odk ad lub z wywiezieniem
- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
- wykonanie niezb dnych zej  do wykopu
- wykonanie k adek przej ciowych i k adek dla pieszych
- wykonanie barierek zabezpieczaj cych
- op aty za nadzór przedstawicieli w cicieli urz dze  podziemnych
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- bie ce utrzymanie w czysto ci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszcze  nanoszonych samochodami
przewo cymi grunt,
- rekultywacja terenu odk adu i wysypiska (lub jego koszt),
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.

9.2.3. Podsypka i zasypka pod przy cze c.o.

Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup wszystkich materia ów z transportem
- wykonanie podsypki i zasypki
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- zag szczanie
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

9.2.4. Zasypywanie wykopów z zag szczeniem

Cena wykonania robót obejmuje:

- przywóz materia u do zasypu z miejsca sk adowania
- zasypanie wykopów
- zag szczanie
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Prace pomiarowe

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z pó niejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGiK, 1979.
- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK, 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
- Wytyczne techniczne G-3. l. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

10.2. Wykonanie wykopów pod przy cze c.o.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz.
1229).

10.3. Podsypka i zasypka pod przy cze c.o.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia

10.4. Zasypywanie wykopów z zag szczeniem

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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STB 01.02. ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania robót murowych dla
budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami toalety publicznej
zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137, 13/92.

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót obj tych ST

W zakres robót wchodzi :
- przewierty otworów w cianach murowanych
- osadzenie rury ochronnej
- przebicie otworów w cianach murowanych dla instalacji c.o.
- wykucie bruzd i wn k w cianach dla instalacji c.o.
- zamurowanie bruzd w cianach

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
roboty  budowlane przy wykonywaniu cian - nale y rozumie  wszystkie prace budowlane zwi zane z
wykonaniem cian zgodnie z ustaleniami projektowymi
wykonawca   -   osoba   lub   organizacja   wykonuj ca   wy ej   wymienione   roboty budowlane
procedura - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj  dane opisuj ce przedmiot i
wymagania jako ciowe cian

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu  cian nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-68/B-10020 Roboty  murowe  z
ceg y. Wymagania i  badania przy odbiorze

2. MATERIA Y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne"

ceg a ceramiczna pe na
rura ochronna z PE
woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
cement portlandzki wg PN-B-30000:1990
wapno wg PN-86/B-30020
piasek rzeczny lub kopalniany

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
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3.2. Sprz t do wykonywania murowych

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Materia y powinny by  magazynowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach krytych i
zamkni tych, w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów

Materia y  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno   z  dokumentacj  projektow , projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przyst pieniem do wykonywania robót murowych nale y :
- sprawdzi  jako  elementów ciennych
- odebra  roboty zwi zane z wykonaniem pod y

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do murowania cian nale y :
- przygotowa  pod a przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
- usun  resztki zaprawy z pod y

5.3. Murowanie cian

Nale y przestrzega  zasad podanych w normie oraz :
- mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i o grubo ci spoin, do pionu z
zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków , otworów
- mury nale y wznosi  równomiernie na ca ej ich d ugo ci
- wn ki i bruzdy nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów
- konstrukcje murowe mog  by  wykonywane przy temperaturze nie mniejszej ni  0° C
- spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw

Spoiny w murach :
- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  17 mm a
minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna me powinna
przekracza  15 mm a minimalna 5 mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci
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Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów na ciany powinny by  zgodne z   PN-68/B-10020   Roboty
murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

Zasady przedmiaru  i  obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi w  „Przedmiarze  robot" pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót podstawowych nale y kalkulowa  w
wycenie robót podstawowych.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robót nale y wykonywa  w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót:

- przewierty otworów w cianach murowanych – 1 [szt]
- osadzenie rury ochronnej – 1 [m]
- przebicie otworów w cianach murowanych dla instalacji c.o. – 1 [szt]
- wykucie bruzd w cianach dla instalacji c.o. – 1 [m]
- wykucie wn k w cianach dla instalacji c.o. – 1 [m2]
- zamurowanie bruzd w cianach  – 1 [m]

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Uznanie robót za poprawne

Podstaw  dla odbioru robót murowych stanowi  :
- dokumentacja techniczna
- za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych przez wykonawc  na budow
- protoko y odbiorów materia ów i wyrobów

Odbiór robót murowych powinien by  przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

 8.3. Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom :
- odbiorowi cz ciowemu technicznemu robót
- odbiorowi ko cowemu robót

8.4. Odbiór cz ciowy techniczny robót

Odbiór cz ciowy techniczny polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.

8.5. Dokumenty do odbioru ko cowego robót
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru sporz dzony wed ug
wzoru ustalonego przez Stron  Zamawiaj .
Do  odbioru ko cowego robót Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  dokumenty, zawieraj ce w
szczególno ci :
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalece
- Ksi gi obmiarów
- wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   bada    i   oznacze    laboratoryjnych,   atesty jako ciowe
wbudowanych materia ów i wyrobów
- protoko y odbiorów cz ciowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stron  Zamawiaj
W przypadku, gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ko cowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty  uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" .

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe niezb dne do wykonania robót podstawowych, uj tych w przedmiarach
robót nie podlegaj  osobnemu rozliczaniu i powinny by  uwzgl dnione w narzutach kosztów.

Roboty p atne s  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostaw  materia ów
- przewierty otworów w cianach murowanych
- osadzenie rury ochronnej
- przebicie otworów w cianach murowanych dla instalacji c.o.
- wykucie bruzd i wn k w cianach dla instalacji c.o.
- zamurowanie bruzd w cianach
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST

Po zako czeniu wszystkich prac nale y uprz tn  miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Polskie Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz cego cementu powszechnego

ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy
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STB 01.03  ROBOTY  BETONOWE
KOD CPV  45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
betonowych dla budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami toalety
publicznej zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137, 13/92.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3.  Zakres Robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1
zwi zanych z wykonaniem robót betonowych i elbetowych

Zakres robót obejmuje:
- przewiert przez cian  z betonu
- przej cie przez cian  i strop z betonu
- rozbiórka elementów z betonu
- zabetonowanie otworów w cianach i stropach
- wykonanie podk adu z betonu
- uzupe nienie konstrukcji betonowych

1.4.  Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z w ciwymi obowi zuj cymi przepisami, z
ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i w ciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót i ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci lub atestu,
powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materia y powinny by  wyposa one w takie
dokumenty na yczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi obj tych zakresem kontraktu stosuje si  klasy i gatunki
stali wg zestawienia poni ej.
Klasa A-0 – okr a, g adka, St0S-b o rednicach od 5.5 mm do 40 mm.
Klasa A -I - okr a, g adka, St3SX -b, St3S -b o rednicach od 5.5 mm do 40 mm. Klasa A - II - okr a,
ebrowana, 18G2 -b o rednicach od 6 do 32 mm.

Klasa A - III - okr a, ebrowana, 34GS o rednicach od 6 do 32 mm.
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2.2.2. Wymagania przy odbiorze

Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom PN82/H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym ma by  podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do ka dej
wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
- znak wytwórcy,
- rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.

Przy odbiorze stali nale y przeprowadzi  nast puj ce badania :
- sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- próba rozci gania wg PN-80/H-04310,
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra  z ró nych
miejsc kr gu.
Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.

2.2.3.Drut monta owy

Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego tzw. wi za kowego, je eli nie
stosuje si  po cze  spawanych lub zgrzewanych.

2.2.4. Podk adki dystansowe

Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych wy cznie z betonu. Podk adki dystansowe
musz  by  przymocowane do pr tów.

2.3. Cement - wymagania i badania

a) rodzaje cementu

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN88/B-30000
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy
PN-88/B-3000 o nast puj cych markach:
- marki "45" - do klasy betonu B30, B40,
- marki "35" - do betonu klasy B25.
- marki "25" – do betonu klasy < B25

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-88/B-30000

c) wiadectwo jako ci cementu

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosów ) je eli nie ma pewno ci, e dostarczany jest
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tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

d) Badania podstawowych parametrów cementu

Cement pochodz cy od ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z
wynikami bada  cementowni - mo na wykona  tylko w zakresie bada  podstawowych.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym badaniom:
- oznaczenie czasu wi zania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w bada  musz  spe nia  nast puj ce wymagania:
- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w
wodzie .

W przypadku, gdy w/w badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do betonu.

e) Magazynowanie i okres sk adowania dla cementu pakowanego (workowanego):

- sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach).

Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzania kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na wewn trznych cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze .

Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
- l0 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
- po up ywie trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana osobno w sposób
umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

2.4. Kruszywo grube – wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia
pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na umocnionym
i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
W przypadku stosowania kruszywa pochodz cego z ró nych róde  nale y spowodowa , aby udzia  tych
kruszyw by  jednakowy dla ca ej konstrukcji betonowej:
- Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskana w cylindrze zgodn  z
wymaganiami norm BN69/6721-02 i BN-68/6723-01.
- W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
- W kruszywie grubym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%.
- Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,
- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.
- Do betonu klasy B 25 mo na stosowa wir o maksymalnym wymiarze ziama do 31.5 mm.
- Do betonów klas B 30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
- wir powinien spe nia  wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodporno wiru, badana metod  bezpo redni  wg BN-84/6774-02, ogranicza si  do 10%.
- Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe nych bada
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.
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- Na budowie nale y dla ka dej partii kruszywa wykona  kontrolne badania niepe ne obejmuj ce:
- oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  jak zawarto  zanieczyszcze  obcych,
- oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wgPN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie odpowiednich

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach:
do 0.25 mm – 14 19 %,
do 0.50 mm - 33  48 %,
do l.00 mm  - 57  76 %.

Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
- zawarto  py ów mineralnych -  do 1.5%,
- reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
- wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
- zawarto  zwi zków siarki - do 0.2%,
- zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0.25%,
- zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.

Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
- oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  jak zawarto  zanieczyszcze  obcych,
- oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
Zobowi zuje si  dostawc  do przekazania, dla ka dej partii piasku, wyników bada  pe nych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci alkalicznej.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wod  do betonu
przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
- napowietrzaj cym,
- uplastyczniaj cym,
- przy pieszaj cym lub opó niaj cym.

Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzaj co - uplastyczniaj cych,
- przy pieszaj co - uplastyczniaj cych.

Domieszki do betonów mostowych musz  posiada  atest producenta.

2.8. Mieszanka betonowa

Na budowie nale y stosowa  klasy betonu okre lone w Dokumentacji Projektowej.

Sk ad mieszanki betonowej
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Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inspektora Nadzoru
Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp Sprz t u ywany przez
Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Zbrojenie

Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego  powinien spe nia  wymagania
obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu jak: gi tarki, prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t
powinien spe nia  wymagania BHP jak przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi, powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t ten
powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by
odpowednio przeszkolone.

3.3. Betonowanie

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie
w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa :
- przy zag szczaniu wg bnym - wibratory z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0.65 odleg ci mi dzy
pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min,
- przy zag szczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosowa aty wibracyjne
charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na jako  wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu, eby unikn  trwa ych
odkszta ce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Betonowanie

rodki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Ilo  "gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem
odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania:
- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
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90 min. - przy temperaturze + 15oC,
70 min. - przy temperaturze + 20oC,
30 min. - przy temperaturze + 30oC.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej
        ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane Roboty betonowe i elbetowe

5.2. Zbrojenie

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pr tów

Pr ty, przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota.
Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub czy ci
preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody, nale y zmy  wod  s odk .
Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon , oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie lub
te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody.
Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody.
Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Prostowanie pr tów

Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek.  Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ci cie pr tów zbrojeniowych

Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest sporz dzenie w
tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  ci cie
palnikiem acetylenowym.

Odgi cia pr tów, haki

Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
91/S-10042. Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin  wynosi
10 d. Na zimno , na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d  12 mm. Pr ty o rednicy d > 12
mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewn trzna rednica odgi cia pr tów zbrojenia

ównego, poza odgi ciem w obr bie haka, powinna by  nie mniejsza ni :
- 5 d dla klasy A-0 i A-I
- l0 d dla klasy A-II.
- l0 d dla klasy A-III.
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu uleg  jednocze nie wszystkie pr ty
zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki podane dla haków.
Nale y zwróci  szczególn  uwag , przy odbiorze haków i odgi  pr tów, na ich zewn trzn  stron .
Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e podczas wyginania.

5.2.2.Monta  zbrojenia

Wymagania ogólne

Do zbrojenia betonu nale y stosowa  stal spawaln  (PN-91/S-10042). Wymaga si  stosowania stali klas: A-0, A-
I, A-II, A-III dla elementów no nych. Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie
przez jednorodny beton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i
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wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmian . W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem
nie uszcz cej si  rdzy.
Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.
Mo liwe jest wykonanie zbrojenia z pr tów o innej rednicy, ni  przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagaj  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego
powinna wynosi  co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia g ównego d wigarów,
- 0,025 m - dla strzemion d wigarów g ównych i zbrojenia p yt pomostów.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materia ów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

czenie pr tów za pomoc  spawania ( wg PN91/S-10042 pkt. 12.7.2.)
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów:
- czo owe, elektryczne, oporowe,
- nak adkowe spoiny dwustronne- ukiem elektrycznym,
- nak adkowe spoiny jednostronne- ukiem elektrycznym,
- zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym,
- zak adkowe spoiny dwustronne- ukiem elektrycznym,
- czo owe wzmocnione spoinami bocznymi z blach  pó kolist ,
- czo owe wzmocnione jednostronn  spoin  z p askownikiem,
- zak adkowe wzmocnione jednostronn  spoin  z p askownikiem,
- czo owe wzmocnione dwustronn  spoin  z mniejszym bokiem p askownika

Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem ) pr tów prostych, pr tów z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci p tlic.

Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami dystansowymi.
Drut  wi za kowy,  wy arzony  o  rednicy  l  mm,  u ywa  si  do  czenia  pr tów  o  rednicy  do  12  mm,  przy
rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1.5 mm.

5.3. Betonowanie

5.3.1.Zalecenia ogólne

Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  w oparciu o szczegó owy program i dokumentacj
technologiczn  ( zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru) obejmuj :
- wybór sk adników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejno  i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w przerwach,
- sposób piel gnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych bada .

Przed przyst pieniem do betonowania, powinna by  stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawid owo
wykonania wszystkich Robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci :
- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.
- prawid owo  wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- prawid owo  wykonania wszystkich Robót zanikaj cych, mi dzy innymi    wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, u enia ysk itp.
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- prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowywanych w betonow  konstrukcj
(kana y, wpusty, s czki itp.),
- gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.2.1.Dozowanie sk adników:

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z dok adno ci :
- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi  powinny  by  kontrolowane  co  najmniej  raz  w  roku.    Urz dzenia  dozuj ce  wod  i  p ynne  domieszki
powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu.
Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgocenien kruszywa.

5.3.2.2.Mieszanie sk adników

Mieszanie sk adników powinno odbywa  si  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu ( zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi :
- po enie zbrojenia,
- zgodno  rz dnych z projektem,
- czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m)
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z
pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny , warstwami o grubo ci do 40 cm,
zag szczaj c wibratorami wg bnymi
- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub  ruroci gu pompy.
Przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa  wibratory
wg bne.
Do zag szczania i wyrównania powierzchni p yty betonowej wzmacniaj cej i ochronnej na izolacji nale y
stosowa  belki ( aty) wibracyjne.

5.3.2.4. Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y stosowa  nast puj ce warunki:
- Wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej
ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw
poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowa  powoli w
stanie wibruj cym.
- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi    0,3 - 5 ± 0,7 m.
- Belki ( aty) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt pomostów i
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym miejscu powinien
wynosi  od 30 do 60 sekund
- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do
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1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie
powstawa y martwe pola.
- Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne - stosowa  przy wykonywaniu wzmocnienia podpór
przez obetonowanie.

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.
Ukszta towanie powierzchni betonu  w przerwie roboczej powinno by    uzgodnione z Inspektorem Nadzoru a w
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr

ównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia
betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
- zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z g stego zaczynu cementowego o
grubo ci 2-3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubo ci  5 mm.

Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. W przypadku przerwy w
uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni
w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20oC , to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego
betonu.

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji   wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.

5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i
stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania
przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
- badanie sk adników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni     + 5oC, zachowuj c
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni ciem.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak  zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35oC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0oC w okresie twardnienia betonu, nale y wcze niej podj
dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Piel gnacja betonu
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Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i
nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  + 5oC nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wy szej , beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzie  i co najmniej l raz w nocy, a w nast pne dni jak wy ej.
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z
nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane wymagania odno nie jako ci
piel gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obci anie wie o zabetonowanej konstrukcji lekkimi rodkami transportu dopuszcza si  po osi gni ciu przez
beton wytrzyma ci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wyka czanie powierzchni betonu.

5.6.1.Równo  powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,
prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni .

kni cia s  niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 2,5 cm.
Pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni
2,5 cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5 % powierzchni.
Równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom
normy PN-69/B-10260 t.j. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodze .

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nale y:
- Wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków.
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  packami, aby
otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów.
- Wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn
szczotk , aby usun  powierzchnie szkliste.

5.7. Deskowania

5.7.1.Uwagi ogólne

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój no ny, podpory) powinny by
wykonywane wed ug projektu  technicznego  deskowania, opartego  na obliczeniach  statyczno-
wytrzyma ciowych. Obliczenia przeprowadzi  dla warunków podanych w nast puj cych normach:
- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materia y.
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Z cza.

Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane:
a) parciem wie ej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzgl dnia  :
- szybko  betonowania,
- sposób zag szczania,
- obci enia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.

5.7.2.Materia y

Deskowania zaleca si  wykonywa  z drewna i materia ów drewnopochodnych (sklejka, p yty pil niowe).
Deskowania nale y wykonywa  z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek 32 mm ,
maksymalna szeroko  18 cm.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pióra nale y uszczelni  szczeliny pomi dzy deskami ta mami z tworzyw
sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania
oraz styków deskowa  belek i poprzecznie. Zaleca si  stosowanie sfazowa  o wymiarach 2 - 4 cm na stykach
dwóch prostopad ych do siebie cian, szczególnie w stykach wkl ych. Mo na takie sfazowanie wykonywa
równie  wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nale y przeprowadzi , w razie
potrzeby, korekt  rozmieszczenia zbrojenia, zmian  rozmieszczenia powinien zatwierdzi  Inspektor Nadzoru.
Zaleca si  wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykaj cych si  z mas  betonow  przez
pokrywanie drewna sklejk , p ytami z tworzyw, warstwami z ywic.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Przedmiotem kontroli b dzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodno ci z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót przy robotach betonowych i elbetowych
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj  projektow , ST i PZJ.
Materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mog  by  przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do u ycia bez bada .
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wynik bada  do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej, któr  mo e
kontynuowa  dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru za onej jako ci.

6.2. Zbrojenie

Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz
podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni ej:
- ci cia pr tów ( L - d ugo  pr ta wg projektu )
dla L < 6.0 m - w = ± 20 mm,
dla L > 6.0 m - w = ± 30 mm;
- odgi cia ( odchylenia w stosunku do po enia okre lonego w projekcie)
dla L  0.5 m – w = ± 10 mm,
dla 0.5 m < L  1.5m – w = ± 15 mm,
dla     L > l .5 m - w = ± 20 mm;

Usytuowanie pr tów:
- otulenie ( zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymaga  projektu) - w  5 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest ca kowit  grubo ci  elementu):
dla     h  0.5 m – w = 10 mm,
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dla 0.5 m < h  l.5 m – w = 15 mm,
dla  h > 1.5m – w = 20 mm;
- odst py pomi dzy s siednimi równoleg ymi pr tami (a-jest odleg ci  projektowan  pomi dzy
powierzchniami przyleg ych pr tów):
dla a  0.05 m - w = ± 5 mm,
dla a  0.20 m - w = ± 10 mm,
dla a  0.40 m - w = ±20 mm,
dla a > 0.40 m - w = ± 30 mm;
- odchylenia w relacji do grubo ci lub szeroko ci w ka dym punkcie zbrojenia (b - oznacza ca kowit  grubo
lub szeroko  elementu):
dla b  0.25 m - w = ± 10 mm,
dla b  0.50 m – w = ± 15 mm,
dla b  l .50 m - w = ± 20 mm,
dla b > l .50 m - w = ± 30 mm,

Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno przekracza  3%,
- ró nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza  ± 3mm,
- dopuszczalna ró nica w wykonaniu siatki na jej d ugo ci nie powinna przekracza             ± 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzy owa  w dostarczonych na budow  siatkach nie powinna przekracza  20% w
stosunku do wszystkich skrzy owa  w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym
pr cie,
- ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0.5 cm,
- ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ± 2 cm.
Kontrola jako ci materia ów dostarczonych na budow  - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie

Badania kontrolne betonu:

- wytrzyma  na ciskanie

Dla okre lenia wytrzyma ci betonu nale y w trakcie betonowania pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek
sze ciennych o boku 15 cm w ilo ci nie mniejszej ni :
- l próbka na 100 zarobów,
- l próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dob ,
- 6 próbek na parti  betonu.

Próbki pobiera si  losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm  PN-88/B-06250.
Je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie betonu.
W   przypadku   nie   spe nienia   warunku   wytrzyma ci   betonu   na   ciskanie   po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora Nadzoru, spe nienie tego warunku w okresie
pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
W przypadku gdy warunki normy nie s  spe nione , kontrolowan  parti  betonu nale y zakwalifikowa  do
odpowiednio ni szej klasy (uwzgl dniaj c zalecenia wy ej wymienione).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  badania nieniszcz ce wytrzyma ci betonu wed ug PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne , to beton mo na uzna  za odpowiadaj cy
wymaganej klasie.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w wieku
wcze niejszym od 28 dni.

- nasi kliwo  betonu

Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania - po
3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250.
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Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

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

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robót nale y wykonywa  w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót:
- przewiert przez cian  z betonu – 1 [szt]
- przej cie przez cian  i strop z betonu – 1 [szt]
- rozbiórka elementów z betonu – 1 [m3]
- zabetonowanie otworów w cianach i stropach – 1 [szt]
- wykonanie podk adu z betonu – 1 [m3]
- uzupe nienie konstrukcji betonowych – 1 [m3]

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

8.2. Zbrojenie

Dokumenty i dane

Podstaw  odbioru Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacj  Techniczn ,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót.

Zakres Robót

Zakres Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiór ko cowy

Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zako czenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpocz cie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:
- zgodno ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej,
- zgodno ci z rysunkami roboczymi liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
- prawid owo ci osadzenia kotew,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00 "Wymagania Ogólne".

8.3. Betonowanie

Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj

Roboty powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
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Odbiór Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu

Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacja
Projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót.

Zakres Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór ko cowy

Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych Robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. P atno ci

Nale ne p atno ci wyliczone b  za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Obmiarem Robót i
ocen  jako ci wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robót.

9.2.1. Zbrojenie

Cena wykonania Robót obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb dnych materia ów,
- oczyszczenie i wyprostowanie stali,
- wygi cie,
- przycinanie,
- czenie spawane "na styk" lub "zak ad",
- monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
niniejsz  Specyfikacj ,
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

9.2.2.Betonowanie

Cena wykonania Robót obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb dnych materia ów,
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprz tu,
- oczyszczenie pod a,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),
- wykonanie pomostów roboczych i zabezpiecze ,
- dostarczenie i u enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu z zag szczeniem i piel gnacj
- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych
- rozbiórk  deskowania i rusztowa  oraz pomostów roboczych i zabezpiecze ,
- oczyszczenie terenu Robót
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Zbrojenie

- PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-89/H-840023/06 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
- PN-9 l/H-04310 Próba statyczna rozci gania metali.
- PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania.

10.2. Betonowanie

- PN-88/B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczenie cech fizycznych.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-88/B-30002 Cementy specjalne.
- PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniej cy.
- PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw.
- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów sk adanych.
- PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane.
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody bada  efektów oddzia ywania domieszek na beton.
- PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-74/B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania wytrzyma ci
betonu na ciskanie.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
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STB 01.04 TYNKI WEWN TRZNE
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru
tynków wewn trznych dla budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami
toalety publicznej zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137,
13/92.

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót obj tych ST

W zakres robót wchodzi wykonanie :
- uzupe nienie tynków wewn trznych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - nale y rozumie  wszystkie prace budowlane zwi zane z
wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami projektowymi
wykonawca   -   osoba   lub   organizacja   wykonuj ca   wy ej   wymienione   roboty budowlane
procedura - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne ; instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj  dane opisuj ce przedmiot i
wymagania jako ciowe tynków

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu tynków nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe -
tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki  i zaprawy budowlane.  Suche
mieszanki tynkarskie, DIN  18 558 do powierzchni wewn trznych.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne"

2.2. Materia y podstawowe i pomocnicze

cement portlandzki z dodatkami
wapno wg PN-EN 459-1:2003
piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003
woda zarobowa spe niaj ca wymagania podane w normie PN-EN 1008:2004
gips szpachlowy wg instrukcji producenta

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"



45

3.2. Sprz t do wykonywania tynków

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Materia y powinny   by    magazynowane  starannie   na   suchym   podk adzie,    w pomieszczeniach krytych i
zamkni tych, w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów

Materia y  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów   i   wykonywanych  robót,   za  ich  zgodno    z  dokumentacj  projektow , projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkarskich nale y :
- sprawdzi  jako  elementów murów i stropów
- odebra  roboty zwi zane z wykonaniem pod y
- sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do tynkowania cian nale y przygotowa  pod e :
- pod e powinno by  sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarzni te, wolne od zabrudze  i
lu nych elementów) oraz przygotowa  zapraw .

5.3. Tynkowanie cian

W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y
- zabezpieczenie foli  i ta  powierzchni nara onych na zanieczyszczenie
- uzupe nienie tynków wewn trznych na cianach i stropach
- wykonanie r czne tynków wewn trznych na cianach
- przecieranie istniej cych tynków na cianach i stropach

Zapraw  z gipsu   i tynkarsk    nale y przygotowa  bezpo rednio przed przyst pieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nale y poza wod  stosowa adnych opó niaczy wi zania gipsu ani plastyfikatorów.
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C i pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi
spadek poni ej 1°C.
W murze ceglanym spoiny powinny by  nie wype nione zapraw  na g boko  10-15cm.
Nale y  usun   wszelkie  zwisy,  wype ni   ubytki  zapraw  tynkarsk .   Ods oni te  cz ci metalowe lub
przechodz ce przez tynki powinny by  zabezpieczone przed korozj  za pomoc  pow oki malarskiej z farby
ochronnej.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami  oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych.
Zapraw  nale y przygotowa  bezpo rednio przed przyst pieniem do tynkowania.
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Narzut zaprawy na ciany nale y prowadzi  od góry poziomymi pasami, posuwaj c si  do do u.
Pocz tek wi zania zaprawy nie mo e by  krótszy ni  60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wod .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci

Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów powinny by  zgodne z   PN-70/B-10100  Roboty tynkowe  - tynki
zwyk e.  Wymagania i  badania przy odbiorze;  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki
tynkarskie. W szczególno ci powinny by  oceniane w ciwo ci zastosowanych materia ów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
Zasady  przedmiaru   i   obmiaru  robót   zgodnie  ze  wskazanymi   w   „Przedmiarze   robót'' pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót podstawowych nale y kalkulowa  w
wycenie robót podstawowych.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robót nale y wykonywa  w nast puj cych jednostkach:
- uzupe nienie tynków wewn trznych – 1 [m2]

Powierzchnia cian liczony jako iloczyn d ugo ci ciany w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a
lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchni  sufitów oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle  cian surowych na p aszczyzn
poziom .

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Uznanie robót za poprawne

Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich stanowi  :
- dokumentacja techniczna
- za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych przez wykonawc  na budow
- sprawdzenie normatywnych odchyle  powierzchni i kraw dzi oraz przecinaj cych si  p aszczyzn:

- odchylenie tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej – nie wi ksze ni  2 mm i w liczbie
nie wi kszej ni  2 na ca ej d ugo ci kontrolnej aty 2 m
- odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego - nie wi ksze ni  1,5 mm na 1 m i nie wi cej ni
3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci
- oraz nie wi cej ni  6 mm w pomieszczeniach powy ej 3,5 m wysoko ci
- odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i nie wi cej ni  3
mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi
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- odchylenie   przecinaj cych   si    p aszczyzn   od   k ta   przewidzianego   w dokumentacji - nie wi cej ni  2
mm na 1 m.

8.4. Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom :
- odbiorowi cz ciowemu technicznemu robót
- odbiorowi ko cowemu robót

8.5. Odbiór cz ciowy techniczny robót

Odbiór cz ciowy techniczny polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru cz ciowego technicznego
robót dokonuje si  wed ug zasad okre lonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru sporz dzony wed ug
wzoru ustalonego przez Stron  Zamawiaj .
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  dokumenty, zawieraj ce w
szczególno ci :
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece
- Ksi gi obmiarów
- wyniki   pomiarów   kontrolnych  oraz  bada   i   oznacze    laboratoryjnych,   atesty jako ciowe wbudowanych
materia ów i wyrobów
- protoko y odbiorów cz ciowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stron  Zamawiaj

W przypadku, gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ko cowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty   uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" .

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe niezb dne do wykonania robót podstawowych, uj tych w przedmiarach
robót nie podlegaj  osobnemu rozliczaniu i powinny by  uwzgl dnione w narzutach kosztów.

Roboty p atne s  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostaw  materia ów
- uzupe nienie tynków wewn trznych
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST

Po zako czeniu wszystkich prac nale y uprz tn  miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Polskie Normy

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe - tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
D1N18 558 Powierzchnie wewn trzne
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano - monta owych Arkady 1989

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy
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STB 01.05  MALOWANIE
KOD CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania robót malarskich dla
budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami toalety publicznej
zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137, 13/92.

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót obj tych ST

W zakres robót wchodzi :
- malowanie cian farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - nale y rozumie  wszystkie prace budowlane
zwi zane z wykonaniem prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi
wykonawca   -   osoba   lub   organizacja   wykonuj ca   wy ej   wymienione   roboty budowlane
procedura - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj  dane opisuj ce przedmiot i
wymagania jako ciowe robót malarskich.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robót malarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie   PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne"

2.2. Farby

farba emulsyjna w kolorze bia ym powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie BN-64/6117-02
i posiada wiadectwo dopuszczenia przez ITB
woda wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2. Sprz t do wykonywania robót malarskich
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Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Materia y powinny   by    magazynowane  starannie   na   suchym   podk adzie,    w pomieszczeniach krytych i
zamkni tych, w magazynach pó otwartych  lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów

Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki    transportu    powinny    zabezpiecza     za adowane    materia y    przed    wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów   i   wykonywanych  robót,   za   ich   zgodno    z   dokumentacj  projektow , projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkarskich nale y :
- wyrówna    i   wyg adzi    powierzchni    przeznaczon    do   malowania,   naprawi  uszkodzenia
- zagruntowa  powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie   PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.2. Przygotowanie pod a

W zakres przygotowania pod a wchodzi :
- gruntowanie pod y cian i sufitów
- zabezpieczenie foli  powierzchni nara onych na zabrudzenie przy malowaniu
- usuni cie folii

Pierwsze  malowanie  mo na  wykona   po   zako czeniu  robót  poprzedzaj cych  ,   a  w szczególno ci :
- ca kowitym zako czeniu robót instalacyjnych
- wykonaniu pod a pod wyko czenie pod óg
- usuni ciu z pomieszcze  gruzu i odpadów

Drugie malowanie mo na wykona  po :
- bia ym monta u
- u eniu posadzek

5.3. Malowanie cian i sufitów

Roboty malarskie wewn trz budynków powinny by  wykonywane po wyschni ciu tynków. Po wykonaniu robót
malarskich wewn trz budynków nie powinna wyst powa  zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przeci gi.
Powierzchnie tynków powinny by   odpowiednio przygotowane,  a ubytki  powinny by  wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie pod y przewidzianych do malowania powinny by  g adkie, równe, wszystkie wyst py od lica
powierzchni nale y sku , usun  lub zeszkliwi .
Pod a powinny by  dostatecznie mocne, nie pyl ce, nie krusz ce, bez widocznych rys, sp ka , rozwarstwie ,
czyste i suche.
Wilgotno  powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by  nie
wi ksza ni  4% masy, a farbami olejno - ywicznymi i syntetycznymi nie wi ksza ni  3% masy.
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5.4. Technika malowania

Farb  mo na nanosi  za pomoc  p dzla, wa ka malarskiego lub natrysku. Przygotowa  pod e pod
uzupe nienie ubytków. Do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5. Do pierwszego malowania farb  rozcie czy
przez dodatek ok. 5 % wody pitnej. Drug  warstw  nanosi  farb  o lepko ci handlowej po wyschni ciu
pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by  prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza ni  5° C i nie wy sza ni
30 °C. Zbyt niska temperatura pod a mo e spowodowa  sp kania pow oki. Pomieszczenia po malowaniu
nale y wietrzy  2-3 dni.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci

Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  farb malarskich powinny by  zgodne z norm    PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane .
W szczególno ci powinny by  oceniane w ciwo ci zastosowanych materia ów.
Warunki bada  materia ów malarskich i innych materia ów powinny by  akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Badania pow ok malarskich z farb emulsyjnych nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 7 dniach od
wykonania malowania.
Pow oki z farb powinny mie  barw  jednolit , zgodna ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug, zacieków,
uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednakowy po ysk a pow oki matowe powinny by  jednolicie matowe lub pó matowe.
Wszystkie pow oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie i przyczepno .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
Zasady przedmiaru   i   obmiaru   robót  zgodnie   ze  wskazanymi   w   „Przedmiarze   robót" pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót podstawowych nale y kalkulowa  w
wycenie robót podstawowych.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest – 1 [m2].

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Uznanie robót za poprawne

Sprawdzeniu podlega :
- zgodno  z dokumentacj  techniczn
- rodzaj zastosowanych materia ów
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- wygl d zewn trzny
- równomierno  roz enia farby
- sprawdzenie zgodno ci barwy pow oki ze wzorcem
- sprawdzenie odporno ci pow ok na cieranie
- sprawdzenie odporno ci na zarysowanie
- sprawdzenie odporno ci na uderzenie
- sprawdzenie grubo ci pow ok
- sprawdzenie elastyczno ci pow ok
- sprawdzenia trwa ci pow ok
- sprawdzenie przyczepno ci pow ok
- sprawdzenie odporno ci na zmywanie wod
- sprawdzenie odporno ci na zmywanie woda z myd em
- sprawdzenie wsi kliwo ci pow ok z farby podk adowej
- sprawdzenie nasi kliwo ci pow ok

8.3. Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
- odbiorowi cz ciowemu technicznemu robót
- odbiorowi ko cowemu robót

8.4. Odbiór cz ciowy techniczny robót

Odbiór cz ciowy techniczny polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru cz ciowego technicznego
robót malarskich dokonuje si  wed ug zasad okre lonych w umowie. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.5. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru sporz dzony wed ug
wzoru ustalonego przez Stron  Zamawiaj .
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  dokumenty, zawieraj ce w
szczególno ci :
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece
- Ksi gi obmiarów
- wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   bada    i   oznacze    laboratoryjnych,   atesty jako ciowe
wbudowanych materia ów i wyrobów
- protoko y odbiorów cz ciowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stron  Zamawiaj

W przypadku, gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ko cowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty   uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" .

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe niezb dne do wykonania robót podstawowych, uj tych w przedmiarach
robót nie podlegaj  osobnemu rozliczaniu i powinny by  uwzgl dnione w narzutach kosztów.

Roboty p atne s  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostaw  materia ów
- gruntowanie powierzchni
- malowanie cian i sufitów farbami emulsyjnymi
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST

Po zako czeniu wszystkich prac nale y uprz tn  miejsce pracy.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

Polskie Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty   malarskie   budowlane   farbami,   lakierami   i   emaliami   na
spoiwach bezwonnych
PN-67/B-10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
PN-67/C-81452 Wyroby   lakierowe.   Przybli one   metody   obliczenia   wydajno ci   i zu ycia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz
Informacje techniczne wybranego producenta materia ów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — monta owych Arkady 1989

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy
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STB 01.06 WYKO CZENIE POSADZEK
KOD CPV 45431000-7 K ADZENIE P YTEK

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru
wyko czenia posadzek dla budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami
toalety publicznej zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137,
13/92.

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót obj tych ST

W zakres robót wchodzi wykonanie:
- rozebranie posadzki z p ytek
- posadzki z p ytek ceramicznych pod ogowych
- cokolików z p ytek ceramicznych pod ogowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
roboty budowlane  przy  wykonywaniu  ok adzin  posadzkowych  nale y  rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem  ok adzin posadzkowych pod óg zgodnie z ustaleniami projektowymi
wykonawca   -   osoba   lub   organizacja   wykonuj ca   wy ej   wymienione   roboty budowlane
procedura - dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto" procedura mo e by  zast piona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj  dane opisuj ce przedmiot i
wymagania jako ciowe   wykonania ok adzin posadzkowych

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu ok adzin posadzkowych nale y przestrzega  zasad podanych w normach:
PN-EN 176 ytki
PN-63/B-10145 Posadzka z p ytek. Wymagania i badania przy odbiorze

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne"

2.2. Zakres asortymentowy

ytki ceramiczne wg PN-EN 87:1994
kleje do p ytek wg PN-EN 12004:2002
cement wg PN-EN 191-1:2002
woda wg PN-EN 1008:2004
piasek wg PN-EN 13139:2003
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2. Sprz t do wykonania robót posadzkowych

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów

Elementy powinny by  magazynowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach krytych i
zamkni tych, w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport p ytek i pozosta ych materia ów

Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z  wymogami aktualnej  normy.  rodki transportu powinny
zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
Elementy mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni ciem oraz utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin posadzkowych nale y sprawdzi  :
- prawid owo   wykonania pod a  :   stabilno ,  no no ,  równo ,  czysto ,   nie nasi kliwo
- przed przyst pieniem do robót powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego
- p ytki nale y posegregowa  wg asortymentów i wymiarów
- na posadzce powinna by  wyznaczona linia pozioma, od której uk adane b  p ytki -
deska ( mo e to by  linia wyznaczona przez cokó  posadzki)
- po wykonaniu fragmentu ok adziny nale y usun  nadmiar kompozycji klej cej ze spoin pomi dzy p ytkami

5.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
rodkami gruntuj cymi, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro

Wymagania podstawowe:
Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i
grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i
zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.
W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie
powinna by  ni sza ni  5°C.
Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie.
Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo  cementu nie
powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.
Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o
wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa  wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny
(poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci
pomieszczenia.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.4. Wykonywanie ok adzin posadzkowych

Nale y przestrzega  zasad podanych w normach :
- PN-63/B-10145  Posadzki z p ytek. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 176 P ytki

5.4.1. Przygotowanie pod a

Pod e powinno by  przygotowane i sprawdzone.

5.4.2. Wykonanie posadzek i ok adzin z p ytek ceramicznych

- sprawdzenie pod y
- u enie p ytek na klej
- u enie cokolików
- spoinowanie p ytek
- oczyszczenie p ytek

Do uk adania posadzek mo na przyst pi  po zako czeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ci nieniowymi instalacji. Temperatura przy uk adaniu posadzek
powinna wynosi  5-35° C.
Zapraw  klejow  nale y przygotowa  zgodnie z instrukcj  producenta, otrzymana masa powinna by  jednolita,
bez grudek.
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni posadzek i stopni nale y sprawdzi  jako  pod a
zarówno pod wzgl dem wytrzyma ciowym jak i geometrii posadzek i stopni.
Spoiny podzia ów posadzkowych   powinny by  skomponowane (jednej linii lub równych odst pach) ze
spoinami pozosta ymi.
Warstwa kleju pod p yty nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni posadzek nale y sprawdzi  spadki do elementów
odwadniaj cych.
Pod e pod p ytki ( zaprawa uszczelniaj ca) powinno by  no ne, a wytrzyma  na odrywanie powinna by
zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza ni  0,5 MPa.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach ( ko cach cian) mia y wymiar wi kszy ni
po owa p ytki.
Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin posadzkowych musi by  wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawc .
Szczegó owe rozwi zania technologiczne wykonania posadzek musz  by  uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci

Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  stolarki aluminiowej powinien by  zgodny   z zasadami podanymi w normie
PN-63/B-10145 Posadzka  z p ytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN 176 P ytki

Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub
znakiem kontroli jako ci zamieszczonych na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.

W szczególno ci powinny by  oceniane :
- w ciwo ci warstwy wyrównawczej
- w ciwo ci techniczne zastosowanych p ytek
- w ciwo ci techniczne posadki i ok adzin : wytrzyma  na ciskanie, cieralno  i twardo  zgodnie z
technologi  zastosowanego systemu.
- nasi kliwo  p ytek
- prawid owo     zachowania   kszta tu   elementów (zwichrowanie, ukowato , rombowo )

Warunki bada  materia ów na ok adziny posadzkowe i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

Zasady przedmiaru   i   obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi  w   „Przedmiarze  robót" pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót podstawowych nale y kalkulowa  w
wycenie robót podstawowych.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar  robót  nale y  wykonywa   w:
- rozebranie posadzki z p ytek – 1 [m2]
- posadzki z p ytek ceramicznych pod ogowych – 1 [m2]
- cokolików z p ytek ceramicznych pod ogowych – 1 [m]

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Uznanie robót za poprawne

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega :
- zgodno  z dokumentacja techniczn
- rodzaj zastosowanych materia ów
- przygotowanie pod a
- nale yte przyleganie do podk adu
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- prawid owo  przebiegu spoin
- prawid owo  ukszta towania powierzchni
- wizualna szeroko  styków i prawid owo  ich wykonania
- jednolito  barw p ytek
- odchylenie kraw dzi od kierunku pionowego i poziomego, przy u yciu aty o d ugo ci 2 m ( nie powinno
przekracza  2 mm na d ugo ci aty 2 m)
- odchylenie powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m ( nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na ca ej

ugo ci aty
- powierzchnia podk adu powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i ubytków
- dozwolone odchylenie podk adu od p aszczyzny w dowolnym miejscu podk adu nie mo e przekroczy  5 mm
na ca ej d ugo ci aty kontrolnej o d ugo ci 2 m
- w podk adzie nale y wykona  zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe
- ocena wygl du zewn trznego elementów

8.4. Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom :
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu ( mi dzyoperacyjne)
- odbiorowi cz ciowemu technicznemu robót
- odbiorowi ko cowemu robót

8.5. Odbiór robót zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem   Inspektora Nadzoru.   Odbiór   przeprowadzony   b dzie niezw ocznie, nie pó niej jednak ,
ni  w ci gu 3 dni roboczych od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektow  i uprzednimi ustaleniami.

8.6. Odbiór cz ciowy techniczny robót

Odbiór cz ciowy techniczny polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru cz ciowego technicznego
robót dokonuje si  wed ug zasad okre lonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.7. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru sporz dzony wed ug
wzoru ustalonego przez Stron  Zamawiaj .
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  dokumenty, zawieraj ce w
szczególno ci :
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece
- Ksi gi obmiarów
- wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   bada    i   oznacze    laboratoryjnych,   atesty jako ciowe
wbudowanych materia ów i wyrobów
- protoko y    odbiorów    robót    zanikaj cych    i    protoko y    odbiorów    cz ciowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stron  Zamawiaj

W przypadku, gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ko cowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne".

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe niezb dne do wykonania robót podstawowych, uj tych w przedmiarach
robót nie podlegaj  osobnemu rozliczaniu i powinny by  uwzgl dnione w narzutach kosztów.

Roboty p atne s  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostaw  materia ów
- rozebranie posadzki z p ytek
- posadzki z p ytek ceramicznych pod ogowych
- cokolików z p ytek ceramicznych pod ogowych
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST

Po zako czeniu wszystkich prac nale y uprz tn  miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Polskie Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z p ytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B-10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
PN-EN 87:1994         P ytki i p yty ceramiczne cienne i pod ogowe. Definicje, klasyfikacja,

ciwo ci i znakowanie
PN-EN 100:1993        P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie wytrzyma ci na zginanie
PN-EN 101:1994       P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie twardzo ci wg skali Mohsa
PN-EN12002:2000    Kleje do p ytek. Oznaczenie odkszta cenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   p ytek.   Oznaczenie   odporno ci
chemicznej na bazie ywic reaktywnych.
PN-EN 12004:2002   Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 191-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — monta owych — Arkady 1989r. Karty techniczne
i instrukcje stosowania producenta materia ów

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy
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STB 01.07  UZUPE NIENIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJ TKIEM DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru uzupe nienia
nawierzchni dla budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami toalety
publicznej zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137, 13/92.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1
zwi zanych z wykonaniem nawierzchni i chodników.

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- rozebranie podbudowy cementowo-piaskowej z wywiezieniem
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z w ciwymi obowi zuj cymi przepisami, z
ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i w ciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót i ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne". Materia y do budowy
poszczególnych elementów nabywane s  przez Wykonawc  u wytwórcy. Ka dy materia  musi posiada  atest
wytwórcy, stwierdzaj cy zgodno  jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materia y

- piasek
- cement portlandzki marki 35 zwyk y bez dodatków
- kostka brukowa betonowa grubo ci 8 cm
- kostka kamienna grubo ci 8 cm
- woda

3. SPRZ T

Do wykonania uzupe nie  nawierzchni i chodników nale y zastosowa  nast puj cy sprz t mechaniczny:
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- drobny sprz t monta owy

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
Dla poszczególnych elementów robót u yto nast puj cych rodków transportowych:

- samochód samowy adowczy 5 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- samochód dostawczy do 0.9 t
- ci gnik ko owy 55 kW
- przyczepa samowy adowcza do ci gnika 5 t

4.1. Transport wody

Je eli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpo rednio z instalacji wodoci gowej, powinna by
dowo ona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mo e by  dowo one dowolnymi rodkami transportowymi gwarantuj cymi zabezpiecze  przed
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 (24). Cement luzem nale y przewozi
cementowozami, natomiast cement workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.4. Transport  kostki

Kostka mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci
minimum 70% za ona wytrzyma ci gwarantowanej betonu.
Obrze a i kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej   ST-00.00
Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane Roboty zwi zane z wykonaniem uzupe nie
nawierzchni.

5.2. Uk adanie kostki

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
poprzecznymi chodnika oraz zag szczone. Wska nik zag szczenia koryta nie mo e by  mniejszy od 0,98.
Dopuszczalne tolerancje dla g boko ci wykonanego koryta przy szeroko ci chodnika do 3 m wynosz  ± l cm
przy szeroko ci chodnika powy ej 3 m wynosz  ± 2 cm. Dla szeroko ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosz
± 5 cm.

Podsypka

Podsypka powinna by  wykonana ze rednio lub gruboziarnistego piasku o wska niku ró noziarnisto ci U > 5 a
jej grubo  powinna wynosi  3-5 cm.
Podsypka piaskowa powinna by  tak ubita aby nie by o widocznych ladów poruszaj cego si  urz dzenia
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zag szczaj cego.

Obrze a chodników i kraw niki

Pod e pod ustawienie kraw ników stanowi awa z betonu B-15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacj
Projektow .

Pod e pod ustawienie obrze y betonowych stanowi podsypka z piasku wymiarach zgodnych z Dokumentacj
Projektow .

Betonowe obrze a chodnikowe i kraw niki nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em
(odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci l cm. Nale y wype ni  je zapraw  cementowo-piaskow  w stosunku
l :2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe

boko .

Uk adanie prefabrykatów

Prefabrykaty przy kraw nikach nale y uk ada  w ten sposób, aby ich górna kraw  znajdowa a si  do 2 cm
powy ej górnej kraw dzi kraw nika.

Przy urz dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio doci te nale y uk ada  w
jednym poziomie: reguluj c wysoko  urz dze  naziemnych do poziomu chodnika.
Prefabrykaty chodnikowe u yte przy obudowie urz dze  naziemnych uzbrojenia podziemnego nale y zala
zapraw  cementowo-piaskow .

Prefabrykaty na ukach powinny by  uk adane w odcinkach prostych, cz cych si  przy u yciu trójk tów lub
trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko  trójk tów
dostosowa  nale y do szeroko ci chodnika i promieni uku.

Spoiny

Szeroko  spoin nie powinna przekracza  0,5 cm. Spoiny pomi dzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by  zamulone piaskiem na pe  grubo  p yty lub wype nione zapraw  cementowo-piaskow  przy u yciu 300
kg cementu na l m piasku. Ilo  cementu mo e zosta  zmieniona pod warunkiem akceptowania jej przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku zamulenia spoin nale y stosowa  drobny ostry piasek odpowiadaj cy PN-79/B-06711. Zaprawa do
zalania spoin powinna by  wykonana przy u yciu cementu, wg PN88/B-30003.

Piel gnacja chodników

Chodniki, których spoiny wype nione s  zapraw  cementow , po wykonaniu nale y pokry  warstw  piasku
grubo ci 1,0-1,5 cm. Piasek nale y zwil  wod  i utrzymywa  wstanie wilgotnym w ci gu 10 dni.
Chodnik o spoinach wype nionych piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli b dzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodno ci z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru.
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6.2.2.Chodniki

Kontrola przed przyst pieniem do Robót

Przed przyst pieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzi  sprawno  sprz tu rodków
transportu, zasoby sprowadzonych materia ów oraz inne czynniki zapewniaj ce mo liwo  prowadzenia Robót
zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzi  dora  kontrol  wszystkich asortymentów
Robót, sk adaj cych si  na ogólny element.
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych Robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami
zawartymi w punkcie 5. oraz w zakresie rodzaju bada  wykonania Robót ustalonymi w p. 6.
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie Robót zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego.

Kontrola po wykonaniu Robót
Po wykonaniu Robót nale y sprawdzi :
- konstrukcj  chodnika,
- konstrukcj  podbudowy,
- równo  nawierzchni,
- profil pod ny
- profil poprzeczny
- równoleg  spoin
- szeroko  i wype nienie spoin

Chodnik zostanie uznany za wykonany w sposób prawid owy, je eli wyniki wszystkich przeprowadzonych
bada  wymienionych w punkcie 6 oka  si  pozytywne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

Zasady przedmiaru   i   obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi  w   „Przedmiarze  robót" pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót podstawowych nale y kalkulowa  w
wycenie robót podstawowych.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar  robót  nale y  wykonywa   w:

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 1 [m2]
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 1 [m2]
- rozebranie podbudowy cementowo-piaskowej z wywiezieniem – 1 [m3]
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej – 1 [m2]
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – 1 [m2]

7.3. Wielko ci obmiarowe

Wielko ci obmiarowe okre la  si  na podstawie dokumentacji projektowej i uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
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8.2. Uk adanie kostki

Roboty obj te niniejsz  ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
szkiców, dzienników pomiarowych i protoko ów wg zasad okre lonych w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Odbiór chodnika z kszta tek betonowych powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich post pu.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca
zrealizuje na w asny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. P atno ci

Nale ne p atno ci wyliczone b  za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Obmiarem Robót i
ocen  jako ci wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robót.

9.2.2.Uk adanie nawierzchni z kostki

Cena wykonania robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej
- rozebranie podbudowy cementowo-piaskowej z wywiezieniem
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materia ów,
- wykonanie, wyrównanie i zag szczenie koryta pod chodnik,
- roz cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- u enie prefabrykatów z ich niezb dnym doci ciem,
- zamulenie szczelin zapraw  cementow ,
- piel gnacj  przez posypywanie piaskiem i polewanie wod ,
- wype nienie spoin piaskiem lub zapraw  cementow  wraz z jej przygotowaniem,
- wykonanie wszystkich niezb dnych bada , prób i pomiarów,
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Uk adanie nawierzchni z kostki

- PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe.
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiary cech geometrycznych.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-88/B-30003 Cement murarski.
- PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
- BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. P yty chodnikowe.
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe.
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STI 01.01  MONTA  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 KOD CPV:   45331100-7   INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WST P

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i
pomieszczeniami toalety publicznej zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr
ewid. 134, 137, 13/92.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

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

1.3.Zakres robót obj tych Specyfikacj

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie i odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z wykonaniem nw. robót:
- demonta  istniej cych grzejników elektrycznych
- monta  systemu mocowania rur
- monta  przewodów z rur miedzianych
- monta  grzejników
- monta  armatury i urz dze
- monta  odpowietrzników automatycznych
- monta  uk adów pomiarowych ciep a;
- nape nienie, p ukanie, próby, rozruch i regulacja instalacji
- izolacja termiczna

1.4.Okre Ienia podstawowe

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  zgodne z obowi zuj cymi
Polskimi Normami i Specyfikacj  Techniczn  „Wymagania Ogólne”.

Poj cia ogólne

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciep o potrzebne do ogrzewania zespo u pomieszcze
otrzymywane jest z jednego ród a ciep a i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszcze  za pomoc
czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny – p yn (woda) przenosz cy ciep o.
Pod poj ciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest równie  roztwór substancji
zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych temperatur  zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespó  urz dze , elementów i przewodów s cych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci nieniu lub przetwarzania tych parametrów

ród o ciep a)
- doprowadzenia   czynnika   grzejnego   do   ogrzewanego   obiektu   (cz    zewn trzna
instalacji)
- rozdzia u i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciep a w pomieszczeniu (cz  wewn trzna instalacji).

ród o ciep a (w instalacji centralnego ogrzewania) – kot ownia.
Woda instalacyjna – woda wype niaj ca instalacj  centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwy sza temperatura czynnika grzejnego,
przyj ta do oblicze  instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewn trz budynków (wg
PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej)  na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyj ta do oblicze  instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
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zewn trz budynków (wg PN-82/B-02403).
Ci nienie dopuszczalne - najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika grzejnego, która nie mo e by
przekroczona w adnym punkcie instalacji.
Ci nienie robocze - najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
kr enia wody.
Ci nienie spoczynkowe - najwy sza warto  nadci nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku kr enia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczaj cej 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni tego -  instalacja,  której  przestrze  wodna  nie  ma
swobodnego po czenia z atmosfer .
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) -  instalacja,  w której  kr enie  wody,
wywo ane jest prac  pompy.
Odpowietrzenie miejscowe - zespó  urz dze  odpowietrzaj cych bezpo rednio poszczególne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Instalacja odpowietrzaj ca - zespó  poziomych i pionowych rur i urz dze  przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z ca ej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej cz ci.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne"

2. MATERIA Y

Ogólne warunki stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne"

2.1. Materia y do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

rury miedziane z kszta tkami
- deklaracja zgodno ci
grzejniki stalowe p ytowe i stalowe p ytowe ocynkowane z zasileniem bocznym i dolnym
- ci nienie próbne 1,3 MPa
- maksymalne ci nienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza 110°C
- deklaracja zgodno ci z PN-EN 442-1:1999

owice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury
- deklaracja zgodno ci z PN-EN 215-1:2002
zawory odcinaj ce proste z nastaw  wst pn
- maksymalne ci nienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza 110°C
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory odcinaj ce kulowe
- maksymalne ci nienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza 110°C
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL
odpowietrzniki automatyczne z zaworem
- maksymalne ci nienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza 110°C
- deklaracja zgodno ci
system mocowania
- deklaracja zgodno ci
izolacja cieplna
- temperatur pracy do +135 °C
- wspó czynnik przewodno ci cieplnej  = 0,035 W/mK przy temperaturze 40°C
- g sto ci ok. 20 kg/m3

- deklaracja zgodno ci
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Sk adowanie materia ów

Urz dzenia i materia y nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazów w opakowaniach fabrycznych.
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Rury luzem uk ada  nale y na g adkim i czystym pod u w stosach o wysoko ci do 0,5 m. Nie nale y wsuwa
rur o mniejszych rednicach do wi kszych.

3. SPRZ T

Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" Do wykonania
robót Wykonawca powinien dysponowa  drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym z technologii
prowadzenia robót.

4. TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne"
Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i lub skrzyniowym
do 5 t. Rury, armatur  i urz dzenia nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym

 przewo one,  zawiesi  transportowych,  stosowania niew ciwych  narz dzi   i  metod prze adunku.
Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by  wykonany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci, tak, aby wolne kró ce
wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  1 m.
Materia y   przewo one   powinny   by    zabezpieczone   przed   przypadkowym   przesuni ciem   i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" . Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2. Rozpocz cie robót

Przed rozpocz ciem monta u Kierownik robót powinien stwierdzi , e:
- obiekt   odpowiada   warunkom   zgodnym   z   przepisami   bezpiecze stwa   pracy   do prowadzenia robót
instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wp yw na monta  instalacji odpowiadaj  za eniom projektowym.

5.3. Roboty demonta owe

- demonta  istniej cej instalacji centralnego ogrzewania wykonany b dzie bez odzysku elementów
- zdemontowane elementy s  w asno ci  Inwestora
- materia y uzyskane z demonta u nale y posegregowa  i wywie  do sk adnicy z omu lub na miejsce wskazane

przez Inwestora

5.4. Monta  instalacji

Monta  ruroci gów

Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama
przewodów zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji, a w najwy szych miejscach za ama  przewodów
mo liwo  odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si  mo liwo  uk adania odcinków przewodów bez spadku,
je eli pr dko  przep ywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opró nianie wody jest mo liwe przez
przedmuchanie spr onym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach
sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd  cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji)
Przewody   nale y   prowadzi    w   sposób   umo liwiaj cy   wykonanie   izolacji   antykorozyjnej (przewody ze
stali w glowej zwyk ej) i cieplnej.
Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wyd  cieplnych.
Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle.
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na
kondygnacj .
Oba przewody pionu dwururowego nale y uk ada  zachowuj c sta  odleg  mi dzy osiami wynosz  8 cm
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(±0,5 cm) przy rednicy pionu nie przekraczaj cej DN40. Odleg  mi dzy przewodami pionu o wi kszej
rednicy powinna by  taka, aby mo liwy by  dogodny monta  tych przewodów.

Przewód zasilaj cy pionu dwururowego powinien si  znajdowa  z prawej strony, powrotny za  z lewej (dla
patrz cego na cian ).
W przypadku pionów dwururowych, obej cie pionów ga zkami grzejnikowymi nale y wykona  od strony
pomieszczenia.
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (szczególnie dotyczy
to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome nale y prowadzi  powy ej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.
Rozdzielacz,   wykonany  na  budowie,  powinien  mie   wewn trzny  przekrój   poprzeczny  co najmniej równy
sumie wewn trznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze nie
jego rednica wewn trzna powinna by  wi ksza od wewn trznej najwi kszego przewodu przy czonego co
najmniej o 10%.

Podpory

Podpory sta e i przesuwne

Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno by
zgodne z projektem technicznym. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu kompensacji wyd  cieplnych
przewodów i nie wywo uje powstawania dodatkowych napr  i odkszta ce  przewodów.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Odst py mi dzy podporami przewodów zgodnie z PN i wytycznymi producenta.

Tuleje ochronne

Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem
pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej strony, a przy
przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przy czy grzejnikowych (ga zek), których wylot ze cian powinien by  os oni ty tarczk  ochronn .
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym nie
dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w
niej napr cinaj cych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  wykonany
w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E;
izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym
si  w projekcie technicznym.

Monta  grzejników

Grzejnik ustawiany przy cianie nale y montowa  albo w p aszczy nie  pionowej  albo w p aszczy nie
równoleg ej do powierzchni ciany lub wn ki.
Grzejnik w poziomie nale y montowa  z uwzgl dnieniem mo liwo ci jego odpowietrzania. Grzejniki p ytowe
stalowe nale y mocowa  do ciany zgodnie z instrukcj  producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by  osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób  trwa y.   Grzejnik powinien  opiera
si   ca kowicie  na  wszystkich  wspornikach  lub stojakach.

Monta  armatury

Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do
obs ugi i konserwacji.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu
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odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar , zgodnie z projektem technicznym.
Zawory   grzejnikowe   po czone   bezpo rednio   z  grzejnikiem   nie  wymagaj   dodatkowego zamocowania.

Izolacja cieplna

- roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby szczelno ci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em odbioru.

- otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do powierzchni izolowanej.
- w przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy

nie powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjonalnych

narz dzi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1.  Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" .

6.2.Kontrola jako ci materia ów

Wszystkie   materia y   do   wykonania   robót   musz   odpowiada    wymaganiom   Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.

6.3.Kontrola jako ci robót

Warunki przyst pienia do bada

Badania nale y przeprowadzi  w nast puj cych fazach:
- przed zakryciem bruzd,  stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej
przewodów przez przegrody budowlane
- przed pomalowaniem elementów urz dzenia i na eniem otuliny
- po  uko czeniu   monta u   i   po   przeprowadzeniu  p ukania   ca ego   urz dzenia   oraz  dokonaniu regulacji
- w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiorników ciep a

Nale y wykonywa  sprawdzenie po enia odbiornika wzgl dem jego odleg ci od elementów budowlanych
sposób mocowania, wypoziomowanie, po czenie z ga zkami, rozmiary, umieszczenie zaworów odcinaj cych i
ich dost pno .

Badanie przewodów

Nale y sprawdzi  prawid owo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i porówna
wyniki z dokumentacj ; po czenia gwintowane i ko nierzowe nale y wykona  przez wyrywkowe ogl dziny
zewn trzne, sprawdzenie odleg ci po cze  wzgl dem podpór, po czenia spawane: sprawdzenie rodzaju
spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogl dziny zewn trzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
po enia wzgl dem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór sta ych i ruchomych; sprawdzenie spadków
przewodów, sprawdzenie przez ogl dziny zewn trzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie
przej  przewodów przez ciany i stropy, po enia po cze  ko nierzowych w przewodach u onych obok
siebie, sprawdzenie odleg ci przewodów wzgl dem siebie, sprawdzenie odleg ci przewodów wzgl dem
przegród budowlanych oraz wzgl dem siebie, sprawdzenie prawid owo ci czenia pionów z przewodami
poziomymi, sprawdzenie spadków ga zek ich rednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawid owo ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawid owo ci dzia ania
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z
zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dzia ania przez obserwacj  wskaza .
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Badanie szczelno ci na zimno

Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj  podlegaj  próbie (lub jej cz ) kilkakrotnie
skutecznie przep uka  wod . Niezw ocznie po zako czeniu p ukania nale y instalacj  nape ni  wod  uzdatnion
o jako ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci
wody.”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Badania nie  nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej  ni szej  ni  0°C.  Przed przyst pieniem do
badania instalacj  nale y kilkakrotnie przep uka .
Na 24 godz. (gdy temperatura zewn trzna jest wy sza od +5°C) przed rozpocz ciem badania instalacja powinna
by  nape niona wod  zimn  i dok adnie odpowietrzona.
W tym okresie nale y dokona  starannego przegl du wszystkich elementów oraz skontrolowa  szczelno
po cze  przy ci nieniu statycznym s upa wody w instalacji.

Próby ci nieniowe instalacji z rur miedzianych

Po zmontowaniu instalacji lub jej cz ci daj cej si  wyodr bni , przed za eniem izolacji i zabudowaniem,
nale y przeprowadzi  przede wszystkim prób  ci nieniow  przy pomocy zimnej wody. Prób  ci nieniow
nale y przeprowadza  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt
6" na ci nienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa.

Badanie szczelno ci i dzia ania w stanie gor cym

Badanie   mo na  podj    po   uzyskaniu  pozytywnego  wyniku   próby   szczelno ci   na  zimno i usuni ciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  zabezpiecze  instalacji.
Prób  nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a.
Podczas próby nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze .
Wszystkie nieszczelno ci i inne usterki nale y usun .
Wynik próby uwa a si  za pozytywny je li ca a instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po
och odzeniu stwierdzono brak uszkodze  i trwa ych odkszta ce .

Badanie dzia ania w ruchu

Regulacja monta owa przep ywów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewn trznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójn
regulacj  lub kryz d awi cych, powinna by  przeprowadzona po zako czeniu monta u, p ukaniu i próbie
szczelno ci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinaj ce na ga ziach i pionach instalacji musz  by  ca kowicie otwarte; ponadto nale y
skontrolowa  prawid owo  odpowietrzenia z adu.
Po przeprowadzeniu regulacji monta owej, podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania, nale y
dokonywa  pomiarów w nast puj cy sposób:
a) pomiar temperatury zewn trznej za pomoc  termometru zapewniaj cego dok adno  pomiaru ±0,5°C;

termometr ten nale y umieszcza  w miejscu zacienionym na wysoko ci 1,5 m nad ziemi  i w odleg ci nie
mniejszej ni  2 m od budynku

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomoc :
- termometrów   zapewniaj cych   dok adno   pomiaru  ±0,5°C  -  w przypadku ogrzewania wodnego

c) pomiar  spadków  ci nienia wody w  instalacji  wewn trznej  ogrzewania wodnego za pomoc  manometru
ró nicowego pod czonego do kró ców na g ównych rozdzielaczach: zasilaj cym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoc  termometrów    zapewniaj cych
dok adno      pomiaru     ±0,5°C;     termometry     te zabezpieczone przed wp ywem promieniowania nale y
umieszcza  na wysoko ci 0,5 m nad pod og  w rodku pomieszczenia, a przy wi kszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposób, aby odleg  punktu pomiaru od ciany zewn trznej nie przekracza a 2,5 m, a
odleg  mi dzy punktami pomiarowymi - 10 m

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciep a lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
po rednio za pomoc  termometrów dotykowych (termistorowych) o dok adno ci odczytu 0,5°C. Pomiary te
nale y przeprowadza  na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewn trznych rury w punkcie przy enia czujnika przyrz du.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) Oceny   efektów   regulacji   monta owej   instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego nale y dokona  przy

temperaturze zewn trznej:
- w przypadku ogrzewania pompowego - mo liwie najni szej, lecz nie ni szej ni  obliczeniowa i nie wy szej

ni  +6°C
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b) Ocena   prawid owo ci   przeprowadzenia   regulacji   monta owej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
- Skontrolowaniu    temperatury    zasilania    i    powrotu    wody    na    g ównych rozdzielaczach i porównaniu

ich z wykresem regulacji  eksploatacyjnej  (dla aktualnej   temperatury zewn trznej)  po  up ywie  co  najmniej
72  godzin  od rozpocz cia ogrzewania budynku;  warto ci  bezwzgl dne tej   temperatury w okresie   6
godzin   przed   pomiarem   nie   powinny   odbiega    od   wykresu regulacyjnego wi cej ni  ±1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybli ony, przez sprawdzenie co
najmniej r  „na dotyk", a w przypadkach w tpliwych przez pomiar temperatury powrotu

-  Skontrolowaniu    zgodno ci    temperatury    powietrza    w    pomieszczeniu    przy  odbiorze   poprawno ci
dzia ania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchy ka temperatury ±1°C.
W   przypadku   przeprowadzenia   badania   w   pomieszczeniach   u ytkowych konieczne jest uwzgl dnienie
wp ywu warunków u ytkowania (dodatkowych róde  ciep a, intensywno ci wentylacji itp.,), na kszta towanie
si  temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku ci nienia wody w instalacji, mierzonego na g ównych rozdzielaczach i porównaniu go
z wielko ci  okre lon  w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu   z   obiegiem  pompowym);   dopuszczalna
odchy ka   powinna   si  mie ci  w granicach ±10% obliczeniowego spadku ci nienia

- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych ga ziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spe nia wymaga , nale y:
Przeprowadzi  korekt  dzia ania ogrzewania przez odpowiednie  doregulowanie przep ywów wody przez piony i
grzejniki Okre li  inne w ciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. b d w doborze    wielko ci
grzejników     lub     obliczeniu     zapotrzebowania     na     ciep o,  nieprawid owe   wykonanie   elementów
konstrukcyjno-budowlanych decyduj cych  o rzeczywistym zu yciu ciep a itp.) i usun  te przyczyny

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" .

Jednostkami obmiaru s :
- przewody rurowe - 1 [m]

dla ka dego typu i rednicy; d ugo  nale y mierzy  wzd  osi przewodu, do ogólnej d ugo ci przewodu
nale y wliczy  d ugo  armatury czonej na gwint i czników; d ugo  zw ki nale y wliczy  do d ugo ci
przewodu o wi kszej rednicy; ca kowit  d ugo  przewodów przy badaniach instalacji na szczelno  lub przy
badaniach na gor co powinna stanowi  suma d ugo ci przewodów zasilaj cych i powrotnych

- z czki, zawory, grzejniki, g owice termostatyczne, armatura dla ka dego typu i rednicy - 1 [szt]
- izolacja termiczna ruroci gów – 1 [m]
W przypadku robót zanikaj cych obmiar winien by  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nale y umie ci  w protokole odbiorowym, który nale y zachowa  do odbioru ko cowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne" .

Odbiór mi dzy operacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji i w
szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez innych
pracowników.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów robót:
- wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
- wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -

zgodno  bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno  kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

- wykonanie kana ów w budynku dla podpod ogowego prowadzenia przewodów cz ci wewn trznej instalacji
ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót
oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. W protokole nale y jednoznacznie
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identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania
instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

Odbiór techniczny cz ciowy instalacji ogrzewczej

Odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji
ogrzewczej, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u onych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach
budowlanych pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie

dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego.

Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego jednak bez oceny
prawid owo ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz ciowego nale y:
- sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w
tym projekcie;

- sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w
odpowiednich punktach  WTWiO,   a  w przypadku  odst pstw,   sprawdzi   uzasadnienie
konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót,
zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W
protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci
instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protoko u odbioru nale y za czy  protoko y
niezb dnych bada  odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru
cz ciowego.

Odbiór techniczny ko cowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spe nieniu nast puj cych
warunków:
- zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
- instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
- dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym;
- zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow  oraz badanie na gor co

w ruchu ci ym podczas których ród o ciep a bezpo rednio zasilaj ce instalacj  zapewnia o uzyskanie
za onych parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przep yw, ci nienie dyspozycyjne);

- zako czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj  i spe nienie wymaga  w zakresie izolacyjno ci cieplnej.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
- projekt  techniczny powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami

dokonanymi w czasie budowy);
- dziennik budowy;
- potwierdzenie   zgodno ci   wykonania   instalacji   z  projektem   technicznym,  warunkami pozwolenia na

budow  i przepisami;
- obmiary powykonawcze;
- protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych
- protoko y odbiorów technicznych cz ciowych
- protoko y wykonanych bada  odbiorczych
- dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacj
- dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym
- instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów
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- instrukcj  obs ugi instalacji

W ramach odbioru ko cowego nale y:
- sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzi   zgodno   wykonania odbieranej   instalacji  z wymaganiami  okre lonymi  w odpowiednich

punktach WTWiO,  a w przypadku  odst pstw,  sprawdzi   w  dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci
wprowadzenia odst pstw

- sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych
- sprawdzi  protoko y odbiorów technicznych cz ciowych
- sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych
- uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji ogrzewczej do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku zako czenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn
takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y
ponadto stwierdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej
korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe niezb dne do wykonania robót podstawowych, uj tych w przedmiarach
robót nie podlegaj  osobnemu rozliczaniu i powinny by  uwzgl dnione w narzutach kosztów.

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania p atne s  wg ceny obmiaru, które zawiera:
- wszystkie roboty zwi zane z demonta em instalacji
- zakup i dostaw  materia ów
- tyczenie trasy, wykonanie przej  przez przegrody
- u enie i czenie rur
- pod czenie wykonanej instalacji c.o. do przy cza c.o.
- przeprowadzenie prób, pomiarów i bada  wymaganych w ST
- monta  izolacji

Roboty instalacyjne dla monta u armatury p atne s  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostaw  materia ów
- monta  armatury i urz dze
- monta  uk adów pomiarowych ciep a
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla monta u grzejników p atne s  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która
zawiera:
- zakup i dostaw  materia ów
- osadzenie wsporników w cianie lub pod odze
- monta  grzejników
- monta  zaworów grzejnikowych
- wykonanie nastawy wst pnej na zaworach grzejnikowych
- monta  g owic termostatycznych
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST

Po zako czeniu wszystkich prac nale y uprz tn  miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo.   Temperatury  ogrzewanych   pomieszcze    w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci nienie
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nominalne 1 MPa - Wymiary przy czeniowe.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych i wodnych

zamkni tych systemów ciep owniczych - badania.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych systemu

zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze  -

Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po

instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe z g adkimi ko cami ze stali w glowej i niskostopowej
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze  -

Wymagania i badania odbiorcze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r.
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STI 01.02  PRZY CZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

RUROCI GÓW, CI GÓW KOMUNIKACYJNYCH I  LINII
ENERGETYCZNYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru przy cza c.o.
niskie parametry dla budynku Nowej Bramy Lubelskiej cznie z boksami handlowymi i pomieszczeniami
toalety publicznej zlokalizowany przy ul. ukasi skiego 12 i 12a, 22-400 Zamo , dzia ki nr ewid. 134, 137,
13/92.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1
zwi zanych z wykonaniem sieci centralnego ogrzewania.

Zakres robót obejmuje:

- monta  ruroci gów i kszta tek po czeniowych
- oznakowanie trasy przy cza

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z w ciwymi obowi zuj cymi przepisami, z
ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i w ciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót i ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00
„Wymagania Ogólne”

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne". Materia y do budowy
poszczególnych elementów nabywane s  przez Wykonawc  u wytwórcy. Ka dy materia  musi posiada  atest
wytwórcy, stwierdzaj cy zgodno  jego wykonania z odpowiednimi normami.
Przy budowie podziemnej sieci c.o. nale y stosowa  rury i inne materia y uzgodnione z W cicielem Sieci oraz
zgodne z Dokumentacj  Projektow .
Przy cze projektuje si  z rur podwójnych PE preizolowanych.
Rury przewodowe PE przeznaczone do przesy u wody grzewczej to rury o maksymalnej temperaturze roboczej
wynosz cej 90ºC i maksymalnym ci nieniu roboczym 0,6 MPa.
Rur  przewodow  stosowan  w systemie rur elastycznych jest rura z polietylenu wysokiej g sto ci sieciowanego
metod  Engela (typ A), produkowana zgodnie z norm  PN-EN ISO 15875 – 1,2 i 5. Rura przewodowa
przeznaczona do przesy u medium grzewczego w sieciach c.o. posiada dodatkowo zewn trzn  pow ok
antydyfuzyjn  (EVAL) wykonan  zgodnie z norm  DIN 4726.
Izolacja termiczna wykonana jest z pó -elastycznej pianki poliuretanowej równomiernie wype niaj cej
przestrze  pomi dzy rur /rurami przewodowymi a p aszczem os onowym (rur  os onow ).

aszcz os onowy wykonany jest z polietylenu o g sto ci nie mniejszej ni  915 kg/m3 oraz wspó czynniku
szybko ci p yni cia nie wi kszym ni  1,5 g/10 min. (190 C, 5 kg). P aszcz os onowy od wewn trz jest
wyposa ony w barier  antydyfuzyjn , która przeciwdzia a niekorzystnemu zjawisku wymiany gazów w piance
izolacyjnej.
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czki wykonane s  z mosi dzu odpornego na odcynkowanie. Z czki wykonane s  zgodnie z norm  PN-EN
1254-3/4. Wszystkie gwinty wykonane s  wed ug PN-EN 10225-1.

2.2. Odbiór materia ów na budowie

Materia y takie jak rury, zasuwy, kszta tki itp. nale y dostarczy  na budow  ze wiadectwami jako ci, kartami
gwarancyjnymi, protoko ami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi
wytwórcy. Nale y przeprowadzi  ogl dziny stanu technicznego materia ów.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj cych si  w tpliwo ci mog cych mie  wp yw na jako
wykonywanych Robót, materia y nale y przed wbudowaniem podda  badaniom sprawdzaj cym okre lonym
przez Inspektora Nadzoru.

2.3.  Sk adowanie materia ów na budowie

Materia y takie jak: rury, kszta tki sk adowane na placu budowy powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym
dzia aniem promieni s onecznych i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur powinno odbywa  si  w
pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rury i kszta tki powinny by  uk adane na równym pod u, a
wysoko  stosu nie powinna przekracza  l m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i klinów
drewnianych.
Armatur  ci  powinno si  przechowywa  pod wiat .

3. SPRZ T

Do wykonania sieci zastosowa  nast puj cy sprz t mechaniczny:
- uraw samochodowy,
- ci gnik ko owy,
- samochód skrzyniowy,
- drobny sprz t monta owy,

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materia u mog  by  u yte wy cznie samochody skrzyniowe. Na samochodzie rury powinny
by  uk adane na równym pod u i zabezpieczone przed zarysowaniem. Rury o d ugo ci 12 m powinny by
przewo one pojazdami przystosowanymi do przewozu d ugich elementów, wzgl dnie w specjalnych
pojemnikach. Zabezpieczenia przed przesuwaniem si  dolnej warstwy rur, mo na dokona  za pomoc  ko ków i
klinów drewnianych. Nale y zwróci  uwag , aby rury nie styka y si  z ostrymi przedmiotami i nie zosta y w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej
        ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane Roboty zwi zane z budow  sieci c.o.
Przewiduje si  wykonanie nast puj cych Robót:
- u enie rur preizolowanych z kszta tkami,
- wykonanie próby szczelno ci,
- oznakowanie trasy przy cza,
- uruchomienie przy cza

5.2. U enie przy cza c.o.

enie przy cza wykona  zgodnie z PN-B-10405:1999, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych i
instrukcj  monta u opracowan  przez producenta systemu rur.
Ruroci g sieci c.o. nale y uk ada  na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubo ci 10 cm obsypa  i przykry
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go warstw  piasku o grubo ci 20 cm.

Rury elastyczne systemu przeznaczone s  do bezpo redniego uk adania w gruncie na podsypce i w obsypce
piaskowej. Wielko  podsypki i obsypki oraz granulacja piasku powinny by  zgodne z aktualn  „Instrukcj
wykonania i odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu ZPU Mi dzyrzecz Sp. z o.o.

Prowadzenie sieci dzi ki w ciwo ciom zastosowanych materia ów, wykonuje si  zasadniczo jako
bezkompensacyjne. Nie wymaga si  wykonywania za ama  naturalnych w celu skompensowania wyd
termicznych prostych odcinków sieci, jak równie  stosowania urz dze  kompensacyjnych typu kompensatory
mieszkowe. Odcinki sieci nale y prowadzi  jako prostoliniowe z zachowaniem tzw. kompensacji sinusoidalnej,
przynajmniej w p aszczy nie poziomej.

Minimalne promienie gi cia dla rednic wynosz :
- 2 x DN 40 – 1,3 [m]
- 2 x DN 25 – 0,95 [m].

W trakcie wykonywania robót instalacyjno – monta owych, rura przewodowa systemu czona jest przy pomocy
czników zaciskowych do rednicy DN 50 mm, a dla rednic wy szych – przy pomocy czników metalowych

skr canych. czniki wykonane s  z materia u odpornego na korozj  i odcynkowanie. czniki metalowe
stosowane s  równie  do realizacji odga zie .
Izolacja i hermetyzacja z cz zaciskowych lub skr canych, pomi dzy przelotowymi odcinkami lub elementami
systemu wykonywana jest przy zastosowaniu z cz termokurczliwych z podwójnym uszczelnieniem,
„zalewanych na mokro”, w miejscu wbudowania.
Izolacja i hermetyzacja po cze  odga nych wykonywana jest przy u yciu trójników „T” – kszta towych,
os onowych, wykonanych z polietylenu wysokiej g sto ci wraz z materia ami
termokurczliwymi. Uzupe nienie izolacji poliuretanowej wykonuje si  „na mokro” na placu budowy.

Przej cia instalacji przez zewn trzne ciany budynku, znajduj ce si  poni ej poziomu terenu, powinny by
zabezpieczone przed mo liwo ci  przenikania gazu do wn trza budynku.
Przej cie rur przez ciany wykona  szczelne za pomoc  pier cieni uszczelniaj cych jako przej cie szczelne.
Po wykonaniu otworu dla przej cia na rur  preizolowan  nale y nasun  pier cie  uszczelniaj cy i u
symetrycznie wzgl dem osi ciany. Dla cian o grubo ci do 25 cm nale y stosowa  jeden pier cie , a dla cian o
wi kszej grubo ci dwa pier cienie i ta  smarn .
Po zako czeniu monta u i próbach szczelno ci ruroci gu, otwór przej cia obetonowa .

Monta  z czek jest bardzo prosty i nie wymaga specjalistycznych narz dzi. Z czka przej ciowa posiada
specjaln rub  do rozwierania pier cienia zaciskowego, dzi ki czemu nie ma potrzeby stosowania rozwieraka.
Do wykonania po czenia potrzebny jest jedynie obcinak do rur, no yk do fazowania kraw dzi, komplet kluczy

askich lub hydraulicznych.

5.3. Próby szczelno ci przy vza c.o.

Dla sprawdzenia szczelno ci rur a przede wszystkim szczelno ci z cz, nale y przeprowadzi  prób  ci nieniowo
- hydrauliczn . Prób  przeprowadza si  po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie z cza powinny
by  odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia ewentualnych przecieków. Prób  szczelno ci sieci c.o. wykona  na
ci nienie nie ni sze ni  1,0 MPa.
Wymagania odno nie szczelno ci sieci uj te s  w PN-B-10405:1999, Wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów
preizolowanych i instrukcji monta u producenta rur.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli b dzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodno ci z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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Kontrola jako ci Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodno ci zastosowanych materia ów z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow
- przeprowadzeniu niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,

Kontrol  jako ci przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10405:1999, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych i
instrukcj  producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

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

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s :
- monta  ruroci gów - 1 [m]
- kszta tki, z czki - 1 [szt], 1 [kpl]
- oznakowanie ruroci gów – 1 [m]

W przypadku robót zanikaj cych obmiar winien by  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nale y umie ci  w protokole odbiorowym, który nale y zachowa  do odbioru ko cowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

Przed zasypaniem sie  powinna by  zinwentaryzowany przez uprawnionego geodet  i naniesiona na mapy
sytuacyjne b ce w zasobach.
Roboty obj te ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawc  szkiców,
dzienników pomiarowych i protoko ów wg zasad okre lonych w ST-00.00 „Wymagania Ogólne".
Odbiór wykonanych Robót powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich post pu.
Odbiór przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10405:1999, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 4
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych i instrukcj
producenta.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. P atno ci

Nale ne p atno ci wyliczone b  za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Obmiarem Robót i
ocen  jako ci wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robót.

Cena wykonania Robót obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne
- zakup wszystkich materia ów z transportem
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i ods oni tych urz dze  podziemnych
- u enie przy cza c.o. z kszta tkami,
- monta  z czek
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- wykonanie po czenia przy cza z instalacjami wewn trznymi w budynkach
- wykonanie próby szczelno ci i wytrzyma ci sieci,
- badanie z czy,
- oznakowanie trasy sieci,
- dokonanie wszystkich niezb dnych odbiorów bran owych
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i bada ,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezb dnym zakresie,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie.
- op aty za nadzór przedstawicieli w cicieli urz dze  podziemnych
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciep owniczych - Zespó  rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i p aszcza os onowego z polietylenu
- PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciep owniczych - Kszta tki -
zespo y z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i p aszcza os onowego z polietylenu
- PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciep owniczych - Zespó
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacj  ciepln  z poliuretanu i p aszczem os onowym z polietylenu
- PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciep owniczych - Zespó  z cza
stalowych rur przewodowych z izolacj  ciepln  z poliuretanu i p aszczem os onowym z polietylenu
- PN-B-10405:1999 Ciep ownictwo - Sieci ciep ownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych (wyd. I, czerwiec 2002 r.)
- Instrukcja monta u i odbioru opracowana przez producenta systemu rur.


