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I.  INFORMACJE  OGÓLNE

1.  Przedmiot opracowania

     Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z "Remontem garażu w budynku
kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach".

2.  Podstawa opracowania

    -  zlecenie inwestora

3.  Charakterystyka robót

     Remont garażu polega na:

    -  wymianie zniszczonej posadzki,

    -  skuciu odpadającego tynku i wykonaniu nowego,

    -  wymianie stolarki okiennej i wrót garażowych,

    -  wykonaniu nowej instalacji elektrycznej podtynkowej,

    -  wykonaniu instalacji wod-kan

    -  wykonaniu robót malarskich

4.  Uwagi dodatkowe

Roboty  budowlane  powinny  być  wykonywane  zgodnie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  ze  sztuką  budowlaną  pod
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy  wykonywaniu  robót  należy  stosować  wytyczne  i  zalecenia  producentów  materiałów  budowlanych  i  całych  systemów.  Należy
przyjąć  zasadę,  że na poszczególne roboty  materiały  muszą  pochodzić  z  tego  samego  systemu.  Zastosowane  materiały  powinny
odpowiadać  Polskim  Normom  i  muszą  posiadać  wymagane  prawem  certyfikaty  i  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z inspektorem nadzoru lub doradcami technicznymi poszczególnych
systemów.

II.  WYMAGANIA OGÓLNE
 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
"Remontem garażu w budynku kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach".

- SST 1   45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe

- SST 2   45431000 - 7 Kładzenie płytek

- SST 3   45442100 - 8 Roboty malarskie

- SST 4   45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- SST 5   45311000 - 0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

- SST 6   45332000 - 3 Roboty instalacyjne wod-kan

1.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych  specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4 Określenia podstawowe

Określenia użyte w SST są zgodne z obowiązującymi normani i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

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

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

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

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

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i  odbioru
ostatecznego robót.

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

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

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

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

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

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

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

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

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

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

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

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

1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w
czasie trwania budowy.

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



Remont garażu w budynku kotłowni w DPS w Krzyżanowicach

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

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

SEKOspec

4

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

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

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

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

1.5.8   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.9   Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w
jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

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

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

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

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.

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

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

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

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

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

5. WYKONANIE ROBÓT

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

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich  elementów robót  określonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

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

6.2 Certyfikaty i deklaracje

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

1.   posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3.   Polską Normą lub

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

5.   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.2 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

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

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

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

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

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

[2] Książka obmiarów
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Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

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

[4] Pozostałe dokumenty budowy

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

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

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

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

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

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

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

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

8.3 Odbiór częściowy

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

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie  robót  oraz gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika
budowy.

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

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

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

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.   dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

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

3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.  protokoły odbiorów częściowych,

5.  recepty i ustalenia technologiczne,

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8.   deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na znak  bezpieczeństwa zgodnie  z  SST  i
programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

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

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

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

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

8.5 Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

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

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

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

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,  Warszawa
1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  -  CPV 45111300-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:
- skucie istniejącej posadzki,
- skucie zmurszałych i nie związanych z podłożem tynków,
- Wykucie stolarki okiennej i drzwiowej,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.  Sprzęt
Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt.

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

5.  Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki,
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac,
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną,
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny byc wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadajacych się
do ponownego użycia,
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa
musi być przymocowana do trwałych części budowli, nie rozbieranych w tym momencie,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób
postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące,
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie
uszkodzić.

6.  Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach podanych w pkt 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10.  Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych  mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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2.  KŁADZENIE  PŁYTEK    CPV 45431000-7

1.  WSTĘP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTsą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

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

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

-  pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

-  okładzin ściennych (fartuch ) przy umywalce z płytek ceramicznych ściennych 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie
posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych  na  budowie  materiałów
przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda  (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zaprawy można stosować każdą  wodę zdatną do picia.

Nie można używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek  (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać  wymagania obowiązującej normy, a w szczególności  nie zawierać  domieszek organicznych,  mieć  frakcję
różnych wymiarów 0,25-2,00mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie:

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

-    płytki na podłogę - gres techniczny nieszkliwiony o wy. 30 x 30 cm gat. I

-    płytki na ścianę - płytki ceramiczne szkliwione 20 x 25 cm gat. I 

2.5. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 12004:2002  lub  odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.6. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować sprzęt dowolny lub wskazany przez producentów.

4.  TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz utratą stateczności.

Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  wcześniej  wykonanych
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posadzkach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

– podkłady związane z podłożem – 25 mm,

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona  resztek  starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm  na  całej  długości  łaty
kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz

budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m
2
, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć  wymiary nie większe niż  5x6 m.  Dylatacje  powinny być  wykonane w miejscach
dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.
Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod  wykładzinę  warstwy  z  masy
samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.2. Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego
rozplanowania  wymaga  posadzka  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być  nałożona równomiernie i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża. Wielkość  zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość  zębów i konsystencja kompozycji  klejącej sprawiają,  że kompozycja
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8
mm.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą  powierzchnią  płytki.  Można  to
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny  czas  powinien  być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane
do wykonania tych

robót. 

Wszystkie materiały – płytki,  kompozycje klejące,  jak  również  materiały pomocnicze muszą  spełniać  wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  posadzkowych  i
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  występowania  ubytków  i
porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
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– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;  pomiary  równości  i  spadków  należy
wykonać z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych  dokonując  pomiarów
szerokości i prostoliniowości,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją  projektową  i  SST w
zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich  wykonania  ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót
„zanikających”.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest
zamierzona),

– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  przyczepność)  tj.  przy  lekkim  opukiwaniu
płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe
niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub
szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Powierzchnię  posadzek  z  płytek  oblicza  się  w  m
2

 na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i  innych elementów większe od

0,25 m
2
.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być
dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 

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

8.2. Odbiór częściowy

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

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT i PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę  rozliczenia oraz płatności wykonanego i  odebranego zakresu robót  posadzkowych i  okładzinowych stanowi  wartość  tych
robót  obliczona na podstawie  określonych w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2005   Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.
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PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002   Cement – Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 459-3:2003  Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.

PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003     Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.

PN-EN 12365-2:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część  2:
Metoda badania liniowej siły ściskającej.

PN-EN 12365-3:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część  3:
Metoda badania powrotu poodkształceniowego.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane – Podział.

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część  B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i  drzwi
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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3.  ROBOTY MALARSKIE    CPV 45442100-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest  stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie
działanie  czynników  atmosferycznych)  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie
wszystkich czynności umożliwiających wykonanie robót malarskich.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY
2.1.  Rodzaje materiałów

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

2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnętrznych obiektów można stosować:

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

·  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające  wymaganiom  normy
PN-C-81901:2002,

·  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy
PN-C-81607:1998,

· farby na spoiwach:

-  żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

-  żywicznych rozcieńczalnych wodą,

-  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,

-   mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat
technicznych,

-  lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

-  lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych,

-  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.2. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

-  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane
fabrycznie,

-  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

-  środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

-  kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom
odpowiednich aprobat

technicznych bądź PN.

2.2.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

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

-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i  oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

2.3.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy pomocy pędzli lub aparatów natryskowych.
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4.  TRANSPORT
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 

5.  WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

-   całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,  gazowych,
elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  (biały  montaż)  oraz  armatury  oświetleniowej  (gniazdka,  wyłączniki
itp.),

-  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

-  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

-   całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  stolarka  nie  została  wykończona
fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

-  wykonaniu tzw. białego montażu,

-   ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw sztucznych)  z  przybiciem  listew  przyściennych  i
cokołów,

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót  malarskich należy przeprowadzić  badanie podłoży oraz materiałów,  które  będą  wykorzystywane do
wykonywania robót.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów  przeznaczonych  do
malowania.

Kontrolą  powinny być  objęte w przypadku malowania tynków zwykłych i  pocienionych ich zgodność  z projektem, równość  i  wygląd
powierzchni  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

-   czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów używanych w robotach malarskich,

-  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

-  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną  w  kolorze  i  konsystencji
mieszaninę.

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m
2
 powierzchni pomalowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być
dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót  malarskich może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich  końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawy  rozliczenia  robót  malarskich  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  ceny  jednostkowe  i  ilości  robót
zaakceptowane przez zamawiającego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  4  „Powłoki  malarskie
zewnętrzne i

wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.
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4. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW    CPV 45421000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu drzwi i okien w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie następujących czynności:

-  przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

-  usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

-  uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 

2.  MATERIAŁY
Stolarka okienna z PCV pięciokomorowa z szybą Uo=1,0; o wym. 1,50 x 150 m 

Stolarka drzwiowa:

- drzwi stalowe zewnętrzne antywłamaniowe fabrycznie wykończone o wym 0,90x2,00m 

- wrota garażowe - brama garażowe segmentowa ocieplana z napędem o wym. 2,80 x 2,45 m

3.  SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy uzyciu dowolnego sprzętu nie powodujacego uszkodzenia elementów.

4.  TRANSPORT
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi  i wrót garażowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi.

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być
zgodne z wytycznymi producenta.

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamknietych,  suchych,  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami
atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy sprawdzić:

-  prawidłowość wykonania ścian,

-  stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,

-  zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

-  czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

5.2. Okna i drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na
wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy  poszerzające,  o  ile  takie  są
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.

Szczeliny między ościeżnicą a ościeżem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu odpowiednim świadectwem 

Maksymalny  wymiar  szczeliny  między  ościeżnicą  okienną  a  ościeżem  nie  powinien  przekraczać  40  mm.  Przy  stosowaniu  pianek
jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.

5.3.  Mocowanie okien i drzwi powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za
pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była  zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł  okiennych  przy
otwieraniu i zamykaniu był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.

5.4.  Zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi

Parapet  zewnętrzny powinien być  osadzony zgodnie  z  rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji  projektowej  tak,  by  spełnione
były następujące wymagania:

-  osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

-  parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,

-  mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,

-  miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi i silikonem,

-   połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny  zapewniać  ciągłość  uszczelnienia
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(przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznyc

   wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie
ITB – 2006 r.),

-  przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil progowy ościeżnic

Parapety wewnętrzne

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeża,  zgodnie  z  rozwiązaniami  przewidzianymi  w  dokumentacji
projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i
pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  przygotowania  ościeży  do  robót
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:

-  prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,

-   rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan  wykończenia  (otynkowane  czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),

-  zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

-  możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:

-  zgodność  okien i  drzwi  balkonowych oraz obróbek z aprobatą  techniczną  lub indywidualną  dokumentacją  techniczną  w zakresie
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

-  zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

-   w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych,

-   stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  przydatności  materiałów
uszczelniających.

W czasie odbioru robót sprawdza się  czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i drzwi, w szczególności
w zakresie:

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

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-  prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

-  jakości robót montażowych.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie montażu okien i drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i  drzwi  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych  (kosztorysie  ofertowym)  ceny
jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 107:2002 (U)  Metody badań okien – Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001   Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw.

PN-EN  ISO  717-1:1999   Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności  akustycznej  elementów
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.

PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część  1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
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5.   ROBOTY W   ZAKRESIE   INSTALACJI   ELEKTRYCZNYCH  WEWNĘTRZNYCH   
CPV  45311000-0

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem
i montażem elementów instalacji elektrycznej. 

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczególowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. powyżej.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podłoża i  robotami towarzyszącymi. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty  murarskie,
ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,

– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie
zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi  montowany  element  instalacji
elektrycznej.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i
określenia właściwości i wymogów technicznych. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST „Część ogólna” pkt. 2

Do wykonania i  montażu instalacji  elektrycznych i  odbiorników energii  elektrycznej  należy stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2.  Rodzaje materiałów

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

2.2.1.  Kable i przewody

Zaleca się,  aby kable  energetyczne  układane  w budynkach  posiadały  izolację  wg  wymogów dla  rodzaju  pomieszczenia  i  powłokę
ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

2.2.2.  Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie  prostej  lub  grzebieniowej  o  szerokości  50  do  600  mm.  Wszystkie  rodzaje  koryt  posiadają  bogate  zestawy  elementów
dodatkowych,  ułatwiających  układanie  wg  zaprojektowanych  linii  oraz  zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla
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nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o
większych przekrojach żył).

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne,  ze  względu  na  miejsce  montażu  mogą  być  ścienne,  przypodłogowe,  sufitowe,  podłogowe;  odporne  na  temperaturę
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60şC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe
lub mocowane dla  umożliwienia  prowadzenia  różnych rodzajów instalacji  w ciągach równoległych we wspólnym kanale  lub  listwie.
Zasady  instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew  instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń
producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  –  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie
grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

2.2.3.  Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub  zaciskowym,  wbijane  i
mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane;  stosowane głównie z tworzyw sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw i  w typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  –  mocowanie  rury  poprzez
wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują
jako łączące,  przelotowe,  odgałęźne lub podłogowe i  sufitowe.  Wykonane są  z materiałów o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie
są  szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają  stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.    Puszki  elektroinstalacyjne  do  montaýu
gniazd i ůŕczników instalacyjnych powinny byă przystosowane do mocowania osprzćtu za pomocą „pazurków”  lub wkrętów.

Końcówki  kablowe,  zaciski   wykonane  z  materiałów  dobrze  przewodzących  prąd  elektryczny  jak  aluminium,  miedź,  mosiądz,
montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i
przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

2.2.4.  Sprzęt instalacyjny

1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ¸  60  mm  za  pomocŕ  wkrćtów  lub
„pazurków”.

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na  podłożu  (ścianie)  za
pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm
2
.

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5.   Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6.  Sprzęt oświetleniowy

Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb  oświetleniowych  pomieszczenia  i
warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów

ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm
2

 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna” pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Część ogólna” pkt 4

4.2.  Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność  aby nie uszkodzić materiałów do
montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie  transportu  wynoszą   –  5°C dla  krążków,  ze  względu  na  możliwość
uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Część ogólna” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość  zastosowanych
materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z  wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,  przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  konsoli,  wieszaków  wraz  z
zabetonowaniem,

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 

– łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez  wyginanie  rur  w  trakcie  ich  układania.  Przy
kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i  zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu
montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i
gniazda.

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna,
a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy  wykonać  instalacje  połączeń
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wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i  nieuziemionego.  Elementem wyrównującym potencjały jest
przewód wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami  przewodzącymi  innych
instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,  sprowadzając  je  do  wspólnego
punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki
zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna” pkt 6

6.2.   Szczegółowy wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów  zawarty jest  w  PN-IEC  60364-6-61:2000  i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,  stanu  i  kompletności
dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych  protokołem  przez
wykonawcę montażu,

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MΩ.  Rezystancja  izolacji  poszczególnych  obwodów  wraz  z
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna” pkt 8

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1.  Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branże  lub  odwrotnie,  gdy  prace  innych
branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.  Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić  badanie  pomontażowe częściowe robót  zanikających  oraz  elementów urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.
wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.  Odbiór końcowy
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Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  robót
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla napięć  powyżej 1 kV pomiar rezystancji  izolacji  instalacji  oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,  ciągłości  żył  i  zgodności  faz,
próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9.  ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót podano w ST „Część ogólna” pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60898:2000

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny. Wyłączniki  różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym  zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i
podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

10.2.  Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
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– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.  Wydanie  II,
OWEOB Promocja – 2005 r.

6.   ROBOTY  INSTALACYJNE  WOD-KAN.     CPV  45332000 - 3 

Instalację  wodociągową należy wykonać  z przewodów z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych. 
Podejścia  pod  urządzenia  sanitarne  należy  zakończyć  zaworem  kulowym.  Zawory  na  podejściach  do  przyborów
połączyć elastycznym wężykiem. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych z pcv i wypełnić
pianką poliuretanową. Wszystkie przewody zaizolować otuliną Thermaflex FRZ.
Kanalizację sanitarną wewnętrzną do projektowanych urządzeń doprowadzić przewodami z pcv o śr. 50mm.
Poziom kanalizacyjny wykonać z rur PCV o śr. 75 mm.
Kanalizację odprowadzić do studzienki na zewnątrz garażu. 
Pion kanalizacyjny wykonać z rur pcv o śr. 50mm zakończony zaworem napowietrzającym na wysokości min. 130 cm
nad podłogą w garażu. 


