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ZESTAWIENIE KODÓW CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45262690-4 Remont starych budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45321000-3 Izolacja cieplna
45261410-1 Izolowanie dachu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich
45261320-3 Kładzenie rynien
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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SST 0. WYMAGANIA OGÓLNE
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
DOCIEPLENIE POŁACI DACHÓW DOMU SPORTOWCA W CISOWEJ
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:
GMINA KĘDZIERZYN - KOŹLE
UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32
47 - 200 KĘDZIERZYN - KOŹLE
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1. Ogólny zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie docieplenia połaci dachowych wraz z wzmocnieniem konstrukcji stalowych wiązarów kratowych
oraz wykonaniem nowego sufitu podwieszanego dla części ocieplanej od wewnątrz z nową instalacją
elektryczną i oświetleniową.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- demontaż rynien i obróbek połaci nr 1, 3 , 4
- demontaż sufitu istniejącego pod połacią nr 2,
- wzmocnienie stalowych wiązarów kratowych połaci nr 2,
- wykonanie docieplenia płytami PIR i pokrycia papowego na połaciach 1, 2, 4,
- wykonanie docieplenia wewnętrznego wełną mineralną połacie nr 2,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej sali głównej w zakresie gniazd wtykowych sceny, oświetlenia
montowanego w projektowanym suficie, wypustów kablowych pod przyszłe oświetlenie sceny, montaż
wyposażonej nowej rozdzielnicy elektrycznej do obsługi w/w elementów
- wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego oraz pasa przyściennego monolitycznego z płyt GK
1.4 Opis dokumentów
1.4.1. Projekt budowlany docieplenia połaci dachu
1.4.2. Kody CPV projektowanych prac:
45000000-7 Roboty budowlane
45262690-4 Remont starych budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45321000-3 Izolacja cieplna
45261410-1 Izolowanie dachu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie

,

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce
telefon: 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI DOMU SPORTOWCA W CISOWEJ

str. 4

45261420-4 Uszczelnianie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich
45261320-3 Kładzenie rynien
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.4.3. Przedmiar robót – do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty.
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu umową.
1.5. Definicje i skróty
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
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metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego
realizacją umowy.
Laboratorium

–

laboratorium

badawcze,

zaakceptowane

przez

zamawiającego,

niezbędne

do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
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odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót

budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym

w udzielonym

pełnomocnictwie.
2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać
tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt..
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
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Teren budowy obejmuje teren : Wskazany w dokumentacji obiekt Domu Sportowca w Cisowej
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4.
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia pomieszczeń przed
zanieczyszczeniami i zniszczeniami oraz sprzątanie końcowe po prowadzonych robotach nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu
w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacja umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
2.3.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien
zawierać:
Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót.
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
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robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.3.5. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. 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.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania
robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące
czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane
dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
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2.4.2. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne;
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e) protokoły odbioru robót;
f) opinie ekspertów i konsultantów;
g) korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywanie 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 zarządzającego realizacją umowy oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych ze
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków.
Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Co

najmniej

na

trzy

tygodnie

przed

zaplanowanym

wykorzystaniem

jakichkolwiek

,

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce
telefon: 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl

materiałów

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI DOMU SPORTOWCA W CISOWEJ

str. 11

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,

zamawiania

lub

wydobywania

tych

materiałów

i

odpowiednie

świadectwa

badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy
instalowanych urządzeń.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca

zobowiązany

jest

do

dostarczenia

atestów

i/lub

przeprowadzenia

badań

w

celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca
ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania badań,
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót.
4.3. Atesty materiałów i urządzeń
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także
spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy
techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny
spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
1. europejskiej aprobaty technicznej
2. wspólnych specyfikacji technicznych,
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy
zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
6. Polskich Norm,
7. polskich aprobat technicznych
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną przez
ITB.
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Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań lub
ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, 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 zarządzającego realizacją umowy.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarządzającym realizacją umowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.
5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca

dostarczy

zarządzającemu

realizacją

umowy

kopie

dokumentów

potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego
realizacją umowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
6. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego
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realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie 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 technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym
umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
7.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną 'możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją Umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
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na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
8. OBMIARY ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzieindziej
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
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).
– 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 2002r.
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).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163) wraz
z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
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. Nr209, 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
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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).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
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.
10.4. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w p.10
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SST 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE
Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren wokół obiektu. Wykonawca powinien dostarczyć i
wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i materiały pomocnicze, aby zapewnić bezpieczną pracę
pracownikom oraz innym osobom. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych przy złych warunkach
atmosferycznych, a w szczególności przy porywach wiatru ponad 10 m/s. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie większych ilości materiałów z rozbiórki na stropie.
Wywóz i utylizacja odpadów.
Zgromadzone odpadki należy wywieźć samochodami skrzyniowymi i poddać utylizacji. Należy dopilnować,
aby wszelkie niepotrzebne materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji były składowane w miejscu do
tego przeznaczonym.
SST 1.1. Rozbiórka nawierzchni stropodachów.
Nie dotyczy - istniejące na obiekcie pokrycie papowe zostanie pozostawione jako warstwa paroizolacyjna
SST 1.2. Demontaż i wymiana obróbek blacharskich.
Ze względu na zwiększenie grubości warstwą izolacyjną należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie:
− obróbki blacharskie nad i podrynnowe,
− obróbka ścianek attykowych, ogniomurów, - do rozbudowy o grubość docieplenia wg rysunków detali

SST 1.3. Parapety zewnętrzne.
Nie dotyczy
SST 1.4. Instalacja odgromowa.
Istniejącą instalację odgromową podpiętą do obróbek należy na czas robót rozpiąć. Po zakończeniu robót
należy ją ponownie spiąć z obróbkami, przywrócić do stanu pierwotnego.
SST 1.5. Rynny i rury spustowe.
Istniejące rynny są nowe, na czas robot należy je zdemontować.
Po wykonaniu docieplenia połaci i przełożeniu haków rynnowych na belkę krawędziową rynny należy
ponownie zamontować i wykonać podpięcie do istniejących rur spustowych.
SST 1.6. Wyłaz dachowy.
Nie jest wykorzystywany, należy go w ramach robót dociepleniowych zaślepić i pokryć warstwą docieplenia.
SST 1.7. Demontaż pozostałych elementów.
Zdemontować wszystkie elementy kolidujące z pracami dociepleniowymi.
Po zakończeniu robót zamontować w tych samych miejscach z wymianą elementów wskazanych.

,

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce
telefon: 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI DOMU SPORTOWCA W CISOWEJ

str. 18

SST 2. ROBOTY OCIEPLENIOWE
Wymaga się by roboty budowlane były wykonane zgodnie z:
- dokumentacją projektową
- sztuką budowlaną
- dziennikiem budowy, zawierającym zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót
zanikających, a także udokumentowanych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robót
- protokołami badań materiałów przeprowadzonych zgodnie z normami
- Polskimi Normami, normami branżowymi.
SST 2.1. PRACE OCIEPLENIOWE – ŚCIANY UZUPEŁNIENIE PASA PODRYNNOWEGO
SST 2.1.1. Rozwiązania konstrukcyjne: (przyjęto zgodnie z technologią ATLAS STOPTER - aprobata
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-4947/2004 i Certyfikat Zgodności Nr ITB 373/W)
Projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, osłonowych płytami styropianowymi samogasnącymi
EPS 0,032 o grubości 12 cm (po okresie sezonowania u producenta), montowanymi na zaprawie klejowej i
kotwach montażowych oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej – elewacyjnej akrylowej na siatce polimerowej
[do wysokości 2m ponad teren zastosować styropian twardy]. Tynk akrylowy barwiony w masie, struktura
baranek ziarno 1,5 mm. Zadaniem opracowania jest uzyskanie parametrów wynikających z obliczeń
przegród. Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i opracowaną przez
producenta technologią.
SST 2.1.2. Prace przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko
odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające
lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronno - wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ścianę,
a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy
wyłączników elektrycznych.
Skuwanie tynków.
Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać
trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. W pierwszej
kolejności należy sprawdzić czy podłoże przygotowywane do ocieplenia posiada odpowiednią nośność i
wytrzymałość. Kolejnym krokiem jest dokładne zmycie całej powierzchni przewidzianej do ocieplenia w celu
usunięcia zanieczyszczeń, mogących powodować złą przyczepność mas klejących. Następnie należy
usunąć wszelkie niepotrzebne nierówności oraz uzupełnić ewentualne ubytki w istniejących tynkach jak
również skuć tynki odparzone.
Ocena chłonności podłoża.
Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka
ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy
ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki dużej zdolności
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penetracji emulsja wnika silnie w głąb podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci,
zwiększa także przyczepność kolejnych warstw- przeprowadzić gruntowanie np. emulsją ATLAS UNIGRUNT według zaleceń producenta.

-

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to
dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed
uszkodzeniem.

-

Tynk i fragmenty muru przeznaczone do usunięcia można wykuć przy pomocy przecinaka i młotka.
Czynność tę należy wykonywać w rękawicach ochronnych.

-

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega
do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od
podłoża. Miejsca te najlepiej zaznaczyć ołówkiem. Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone
należy skuć.

-

Uszkodzony tynk na narożnikach budynku należy usunąć.

-

Istniejące na ścianie słabo przylegające farby należy usunąć przy pomocy szpachelki i szczotki
drucianej. Dobrze przylegające, nie dające się zeskrobać powłoki malarskie, można pozostawić.

-

Niewielkie ubytki i nierówności tynku należy wypełnić zaprawą wyrównującą.

-

Ponieważ zaprawa ta dostarczana jest w postaci gotowej suchej mieszanki, jej przygotowanie
polega na wlaniu do wiadra czystej zimnej wody w ilości odmierzonej zgodnie z opisem na worku.
Następnie wsypujemy do wiadra odpowiednią porcję suchej mieszanki.

-

Całość dokładnie mieszamy - najlepiej mechanicznie przy pomocy mieszadła do zapraw,
osadzonego na wiertarce. Mieszać należy z wykorzystaniem wolnych obrotów wiertarki do momentu
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i
zachowuje swoje właściwości przez 4 godziny.

-

Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki
tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. zaprawą wyrównującą należy także
wyrównać ościeże w miejscu, gdzie był skuwany fragment ściany. Zaprawę trzeba nanosić w
możliwie cienkiej warstwie (ok. 5 mm) ze spadkiem w kierunku od okna na zewnątrz, kształtując w
ten sposób spadek obróbki blacharskiej.

-

Zaprawę tynkarską należy uzupełnić większe braki w tynku, jak też naprawić uszkodzone narożniki.
Przygotowanie jej polega na wsypaniu do odmierzonej ilości wody suchej mieszanki i dokładnym
wymieszaniu przy pomocy mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej

-

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się
kielnią i wstępnie wyrównuje pacą stalową.

-

Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub
styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże, deskę prowadzącą należy oderwać i
przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po
związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt.

-

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać,
posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki
farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia
właściwej przyczepności zapraw klejących.
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Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli
podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w
postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne
pokrycie całej powierzchni.

Przed przystąpieniem do ocieplania tynki powinny zostać oczyszczone. Przed przystąpieniem do montażu
styropianu należy wykonać „próbę klejenia”, polegającą na sprawdzeniu czy przyczepność masy klejowej
jest wystarczająca dla wykonania warstwy izolacyjnej. W tym celu przyklejamy ok. 5 próbek styropianu o
wym. 10 x 10 cm do ściany w różnych miejscach. Po upływie 48 godzin ręcznie odrywamy próbki od ściany.
Prawidłowym zjawiskiem jest rozerwanie się styropianu, natomiast jeżeli styropian oderwie się razem z
zaprawą klejącą oznacza to, że podłoże zostało źle przygotowane. Podłoże i „próba klejenia” powinna
zostać bezwzględnie odebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
SST 2.1.3. Warunki atmosferyczne:
Prace ociepleniowe można prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturach z zakresu
0

0

+ 5 C do + 25 C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniu. W
0

przypadku temperatur niskich (w granicach +5 C) należy pamiętać o spowolnieniu procesów wiązania kleju,
wypraw oraz warstwy gruntującej, niezbędne jest stosowanie odpowiednio długich przerw pomiędzy
poszczególnymi etapami robót. Bezwzględnie należy unikać prac w trakcie opadów, ponieważ nawet
wilgotny styropian nie zachowuje należytej przyczepności do zaprawy klejowej. Ponadto duża
wilgotność zaprawy klejowej powleczonej warstwą gruntującą może powodować złe odsychanie, a w
efekcie odparzenia się tynków wraz z warstwą gruntującą.
SST 2.1.4. Wytyczne przygotowania mas klejących:
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.Należy ściśle stosować
się do zaleceń podanych przez producenta.
Do wymieszania kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem,
woda i oczywiście sama zaprawa klejowa. Do odmierzonej ilości wody (5 -5,5 litra- wg zaleceń producenta)
należy powoli wsypać zawartość worka (25 kg) i dokładnie wymieszać mieszadłem na wolnych obrotach. Po
uzyskaniu jednolitej konsystencji, odstawiamy wiadro na 10 minut i ponownie mieszamy. Tak przygotowana
zaprawa zachowuje swoje właściwości przez 4 godziny.
SST 2.1.5. Klejenie płyt styropianowych:
Po odebraniu przez inspektora nadzoru podłoża, zdemontowaniu obróbek blacharskich, rur spustowych
należy przystąpić do klejenia płyt styropianowych. Jeżeli do prac przewidziano rusztowania stojące
rozpoczynamy od dołu, natomiast jeżeli stosowane są rusztowania wiszące rozpoczynamy od góry. Płyty
powinny mieć wymiary nie większe niż 1200 x 600 mm, przyklejane powinny być na mijankę dłuższą
krawędzią w poziomie. W miejscach szczególnych płyty docinamy na wymiar, a krawędzie wyrównujemy
papierem ściernym w celu uniknięcia powstawania szczelin.
W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad
ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną, wykonaną w połaci dachowej.
Projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, osłonowych płytami styropianowymi samogasnącymi
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EPS 0,032 o grubości 12 cm. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane. Producent styropianu
powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem.
Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach.
Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na
pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik.
Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni
nanosimy 6 - 8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni
płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany
zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie
przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą
lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i
w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy
układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy
metrówki i kątownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia.

Płyty styropianowe można

przecinać piłą drobnoząbkową. Zaprawę klejową nakłada się w postaci pasma obwodowego i odpowiednio
mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do już przyklejonych i dobijając,
szczególnie w miejscach styku, długą pacą. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom
przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym
przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to
szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. Przed
przyklejeniem płyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej (np. przy płycie tarasu, balkonu, lub
podestu), dolna jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W
tym celu na ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę klejową na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu
dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć taką
szerokość, by po owinięciu nią styropianu zarówno pod płytą, jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 cm
siatki. Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki na
ościeżach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być powiększona o
szerokość ościeża. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza narożnik. Kolejne fragmenty siatki
muszą być ¸łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób należy wkleić siatkę na ościeżu dolnym pod
oknem. Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. W celu zachowania
dylatacji (odstępu) pomiędzy styropianem a płaszczyzną podestu, można ułożyć pod siatką listwy drewniane
o grubości 1 cm. W narożniku siatkę należy przeciąć w miejscu oddalonym od ściany o grubość styropianu
tak, aby możliwe było jej późniejsze bezproblemowe wywinięcie na płyty. W miejscach, gdzie spód kolejnej
płyty nie licuje się z wcześniej przyklejoną płytą, należy przenieść poziomnicą górny poziom na płytę
ustawioną na razie na sucho. Przy pomocy kątownika stalowego zaznacza się linię cięcia płyty. Potem
docina się styropian piłą drobnoząbkową. Zaprawę klejową nanosi się na powierzchnię płyty metodą pasma
obwodowego i placków. Klej nakłada się również na krawędź dolną, która będzie owijana siatką Po
ustawieniu płyty na listwie dystansowej, dociska się ją do ściany, dobijając pacą. Cały czas należy
kontrolować ustawienie płyt. Po nałożeniu na styropian zaprawy klejowej, zgodnie z wcześniej podanymi
zasadami, należy ją przyłożyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długą pacą, pamiętając o ustawicznej
kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. Na dolną partię płyty, na którą będzie wywijana siatka z włókna
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szklanego, należy nanieść zaprawę klejową, rozprowadzając ją pacą ząbkowaną. Po zawinięciu na
styropian siatki, gładką stroną pacy stalowej wyciska się spod niej klej i zaszpachlowywuje w minimalnej
grubości, trzymając pacę pod niewielkim kątem. Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub
drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże- jeżeli występuje
możliwość docieplenia ościeży. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w
ościeże (Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża. Płyty styropianowe o
małej grubości można przecinać poprzez nacięcie ostrym nożem i przełamanie wzdłuż nacięcia. Po
przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do
otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu
jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Styropian powinien przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek
równy grubości styropianu docieplającego ościeże i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. Na paski
styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również
nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. Pasek styropianu z nałożonym klejem należy wsunąć
pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich docisnąć. Ponieważ
pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok.1 cm (tak był docięty pasek
cieńszego styropianu), należy pacą stalową dociągnąć do tyłu styropianu wklejoną wcześniej w ościeże
siatkę zbrojącą. W taki sam sposób należy wkleić styropian również w ościeża pionowe wszystkich otworów.
Przed wklejeniem izolacji w ościeżu pod oknem, należy zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie
ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej zaprawą wyrównującą Papierem ściernym, umocowanym do
pacy, należy przeszlifować ewentualne nierówności na stykach styropianu. Przykładając do ościeża
podokiennego płytę styropianu, należy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany).
Szerokość paska powinna być o ok. 0,5 cm mniejsza niż głębokość ościeża. Powstała w ten sposób
szczelina dylatacyjna zostanie później wypleniona trwale plastyczną masą uszczelniającą. Zaprawę klejową
nanosi się na krawędź od strony ościeżnicy. Ze względu na wyrównaną powierzchnię ościeża, klej można
nałożyć pacą zębatą bezpośrednio na podłoże, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty styropianu.
Po przyłożeniu styropianu do podłoża, należy dokładnie go docisnąć pacą. Nakładanie kleju pacą zębatą
gwarantuje czystość styku płyt. Pacą lub kielnią należy dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej klejem
krawędzi styropianu. Wcześniej siatka zbrojąca została przyklejona do ościeża. W ten sposób, na styku
stolarki z dociepleniem, powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałożeniu (za pomocą pacy zębatej) na
styropian warstwy zaprawy klejowej, zatapia się w niej siatkę zbrojącą. Wyciśnięty spod siatki klej należy dok
ładnie zaszpachlować przy pomocy pacy gładkiej. Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych
należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży.
Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach
oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika.
Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy
nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy
zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej
pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób
wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół¸ otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można
prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia
warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć

w płaszczyźnie ściany,
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biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka
zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową
nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w
niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się
wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Po związaniu zaprawy klejowej w warstwie zbrojonej pod
oknem, wytworzoną wcześniej szczelinę dylatacyjną należy wypełnić uszczelniającą masą trwale
plastyczną. W ten sposób zostaje wytworzone elastyczne połączenie docieplania ze stolarką okienną oraz
uszczelnienie styku przed penetracją wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od
głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm.
Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu.
Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z
blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy
narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je
w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu
kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową,
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w
narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej
pacą gładką w sposób przedstawiony na zdjęciu. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej,
ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty
styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną
stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt. W tym przypadku jest to 8 cm. Jeżeli styropian
będzie sięgał powyżej elementów konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina się w styropianie po ich
wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. Niewielkie, jak w tym przypadku, szczeliny uzupełnia się
odpowiednio dociętym styropianem. W ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jeżeli,
pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami styropianu powstały szczeliny, należy wypełnić je
dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku małych szczelin, w które trudno jest wcisnąć
styropian, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie styropianem, stosując metodę "na wcisk" bez zaprawy
klejowej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty
styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych
miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane
papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie
warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. Narożniki zewnętrze
budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy
perforowanej. Kątowniki z aluminium docina się do właściwej długości nożycami do blachy tak, aby nie
zdeformować docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik,
ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go
zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej.
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SST 2.1.6. Mocowanie płyt styropianowych łącznikami:
Przyklejone płyty styropianowe mocujemy do podłożą łącznikami plastikowymi o długość tak dobranej, aby
zapewnić minimalną głębokość zakotwienia łącznika (minimalna głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60
2

mm). Ilość minimalna dybli wynosi 5 szt. na 1 m – nie dopuszcza się do odbioru elementów
mocowanych mniejszą ilością kołków. Otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju
pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu
powinna być o 1 cm większa od długości kołka.
Do wcześniej wykonanych otworów wbijamy łącznik, a następnie wbijamy w niego trzpień rozporowy
powodując jego trwałe zamocowanie. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy
wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Kołki rozporowe powinny mieć talerzyki całkowicie
zlicowane z płaszczyzną styropianu, unikać należy jednak nadmiernego zagłębiania. Po zamocowaniu
kołka, talerzyk zaszpachlować masą klejącą. Nie wykonywać mocowań w obrębie wieńców i nadproży.
SST 2.1.7. Przyklejanie siatki zbrojącej:
WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej
niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24
godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa
niż 5°C.
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk
elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.
Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na
skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady ¸łączenia
kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na
połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w
warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mieć grubość 3 mm.
Siatkę z włókna szklanego przyklejać masą klejącą wskazaną przez producenta danego systemu ocieplenia.
Masę nakładać warstwą ok. 2 mm pasami pionowymi na szerokość siatki, a następnie przy pomocy pacy
metalowej dokładnie wcisnąć siatkę w masę. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki nanosimy
kolejną warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. Ewentualne nierówności
zacieramy pacą. Łączna grubość masy klejowej otulającej siatkę nie powinna być mniejsza niż 3 mm i nie
większa niż 6 mm. Wszystkie powyższe etapy należy prowadzić równocześnie. Niedopuszczalne jest
naciąganie siatki „na sucho” na styropian i pokrywanie jej klejem, powoduje to w trakcie eksploatacji
odpadanie warstwy zbrojącej od styropianu. Naklejona siatka nie może mieć nierówności, pofalowań. Przy
otworach siatka ma być tak docięta, aby umożliwić całkowite wyklejenie ościeży. Dodatkowo narożniki
ościeży powinny być wzmocnione przez naklejenie kawałków siatki o wym. 20 x 35 cm pod kątem 45 (w
sposób pokazany w detalach części rysunkowej). Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po
15 cm poza narożnik z każdej strony. Uzyskuje się wówczas podwójne zbrojenie narożników,
niedopuszczalne jest odcinanie siatki na krawędzi budynku. Dodatkowo naroża w poziomie parteru
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wzmacniamy profilami narożnymi. Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a
więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być
wzmocnione dodatkową warstwą siatki, czyli tzw. warstwą podwójnie zbrojoną.
Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy
zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym
związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę
zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku
wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych
(zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu
dociepleniowego.
SST 2.1.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna
wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.
Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek osłonowych.
Po sprawdzeniu równości podłoża można przystąpić do wykonania warstwy tynku zewnętrznego akrylowego
na siatce polimerowej. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Tynki akrylowe
barwione produkowane są w gotowej mieszanki, nie wymagającej wymieszania z wodą. Na tym etapie
najbardziej istotnym elementem gwarantującym jakość jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta w
zakresie technologii wykonania, oraz elementów pochodnych takich jak temperatura otoczenia, wilgotność,
tempo i grubość nakładania warstwy tynku. Zastosowano tynk kolorowy według palety fabrycznej. Istotną
cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na
krawędziach, nałożonego na ścianę tynku. Widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym
nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania
według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur.
SST 2.1.9. Malowanie elewacji.
Nie występuje – zaprojektowano tynki barwione.
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SST 2.2. PRACE OCIEPLENIOWE - STROPODACHY
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
docieplenia oraz pokryć dachowych wraz z obróbkami na budynku Domu sportowca w Cisowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach
budynku tzn.:
Docieplenie stropodachu
Wykonanie dwukrotnego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami.
Montaż rynien [przełożenie]
Obróbki blacharskie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
przetargową, SST i poleceniami Inspektora.
2.

Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między
innymi:
Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
Certyfikat na znak bezpieczeństwa
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2.2. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia:
płyty PIR (płyty z pianki PIR) grubości 14 cm, laminowane jednostronnie frezowane, mocowane do
podłoża: klejem bitumicznym trwale plastycznym oraz mechanicznie;
Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5 mm na osnowie z włókniny poliestrowej
nawierzchniowa i podkładowa np. Wentylacja Baza 3 Szybki syntan SBS i EXTRADACH TOP 5,2
SZYBKI PROFIL SB
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Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha tytancynkowa grub. 0.55÷0.60 mm,
Akcesoria blacharskie.
Tarcica (kantówka o wymiarach 14x14cm),
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.

Transport i składowanie.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub
płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem,
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji
stojącej w jednej warstwie.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki
transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany

w normach

państwowych lub świadectwach ITB.
Do transportu materiałów stosować:
Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t
Samochód dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej
warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się

i

uszkodzeniem.
5.

Wykonanie robót

5.1. Docieplenie płytami PIR
Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt laminowanych jednostronnie grub. 14 cm na
oczyszczonym podłożu. Płyty układa się na oczyszczonym, suchym podłożu poprzez klejenie do
podłoża klejem bitumicznym oraz wykonuje się dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do
mechanicznego mocowania na całej połaci dachowej. Szczegółowe wytyczne montażówe określa
producent wybranego systemu np. Thermano
5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną.
Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu a
następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia grub. min. 5 mm lecz o parametrach
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nie gorszych. Konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
5.3. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. Roboty
blacharskie z blachy tytancynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz temperaturze nie
niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCW powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
607:1999.5.9.10.
Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich.
Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki należy
mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien z tworzyw
rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w zależności od przekroju rynny i stosowanej grubości
materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów
oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów. Przy
łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta.
Należy przełożyć istniejące rynny w nową lokalizację.
5.5. Instalacja odgromowa istniejąca - wymaga przepięcia po wymianie obróbek murów ogniowych.
6.

Kontrola jakości.

6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.2. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Odbiorom prac zanikających podlega:
Położenie każdej warstwy pokrycia dachu,
Ciągłość warstw,
Jakość materiałów,
Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów,
Równość pokrycia,
Szczelność pokrycia.
7.

Obmiar robót
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.
Jednostką obmiarową robót jest:
2

- m pokrytej powierzchni, docieplenia
- 1 m wykonanych rynien.
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8.

Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości
2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą
nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
1

podłoża ,

2

jakości zastosowanych materiałów,

3

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

4

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
5

dokumentacja przetargowa,

6

zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,

7

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy:
sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie

-

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i

-

2

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m .
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

9.

-

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

-

sprawdzenie mocowania elementów do ścian,

-

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

-

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Podstawa płatności
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych.

10. Przepisy związane
10.1 Normy.
PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania
i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
-

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

-

ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy
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izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
-

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

-

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

-

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

-

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

-

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

-

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

-

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

-

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

-

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z późniejszymi zmianami.

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

-

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

-

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

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)
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SST 3 – OCIEPLENIE POŁACI NR 2 WEWNĘTRZNE WEŁNĄ MINERALNĄ
1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
termicznej z wełny mineralnej.
1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją
Termiczna pozioma powyżej sufitu podwieszanego

1.4.

Określenia podstawowe

Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, towarzyszącymi
jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych
- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej z wełny mineralnej – należy przez to rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami projektowymi.
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane.
- Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.
- Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis przedmiotu tej
dokumentacji oraz wymagania jakościowe dotyczące materiału i wykonania robót związanych z izolacją
termiczną i akustyczną z wełny mineralnej lub styropianu.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy zakładaniu izolacji termicznej elementów budynków z zastosowaniem wełny mineralnej należy
stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących tych robót, obowiązujących
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych zasad wykonawczych.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać stosowne atesty. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w STO „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową,
poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi.
Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.
2.

MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisano w STO
„Wymagania ogólne”, p. 2.
2.2. Wełna mineralna
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych (głównie

bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest niepalny i
hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz
dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia.
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Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych.
 = ג0,038 – 0,040 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np.
mat. z wełny mineralnej.
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna
tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej
masy.
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość
włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane.
Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych powinny spełniać
następujące wymagania:
-

ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości.

-

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa,

-

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie.
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów
wentylowanych poddaszy bez dostępu.
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane
wyżej wymagania szczegółowe.
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria:
- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów izolacyjnych.
- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż
0,02% - 0,05% objętości materiału
- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna
mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez
insekty, robactwo i gryzonie
- odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie z
normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna
mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach
przemysłowych.
- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień tj.
0

wytrzymać temperaturę do 1000 C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie
0

zewnętrznej przy temperaturze ponad 250 C. Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu
- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, czyli
„oddychać”
-

nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości

izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych niebezpiecznych
3

związków. Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m .
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Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od rodzaju i
gęstości materiału.
2.2.1.

Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w STO „Wymagania ogólne”

3.2.

Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków transportu pionowego
4. TRANSPORT
Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone na całej
powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach
paletyzowanych.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego.
Przechowywanie:

w

pomieszczeniach

krytych,

zabezpieczonych

przed

wilgocią

i

odpadami

atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości.
Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety.
Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z
zawisłem belkowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w STO„Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej
5.2.1.

Izolacja termiczna z wełny mineralnej

5.2.1.1. Izolacja ponad sufitem podwieszanym
Po wykonaniu stelażu i ułożeniu wewnątrz wszystkich przebiegających przewodów instalacji elektrycznej
zakłada się izolację z płyt wełny mineralne układanej mijankowo w poziomie w dwóch warstwach 10+15 cm.
Wełna musi być układana na ścisk, bez widocznych ubytków. Całość po wykonaniu każdej z warstw
należy zgłosić do odbioru.
Po odebraniu izolacji należy ją od dołu zabezpieczyć folią paroizolacyjną klejoną taśmą na łączach.
Po zakończeniu w/w robót można przystąpić do montażu elementów wypełnienia GK sufitu.
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.3. Ogólne zasady kontroli jakości opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.4. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej z wełny
mineralnej powinna być zgodna z instrukcją producenta materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji
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oraz zaleceniami inżyniera.
W szczególności należy oceniać:
-

jakość i właściwość zastosowanych materiałów

-

prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt

-

wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji

-

jakość podłoża i warstw wierzchnich

-

skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów

5.5. Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru znajdują się w STO „Wymagania ogólne” pkt. 7.
6.2. Jednostki i zasady obmiarowania
2

Zarówno izolacje z wełny mineralnej obmierza się jako powierzchnię płyt w m skategoryzowaną pod
3

kątem gęstości (kg/m ) i grubości płyty.
Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) o
określa typ materiału oraz jego grubość.
6.3. Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.
6.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej,
wielkości obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 8.
7.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji
termicznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw.
7.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywne wyniki.
7.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej
udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy.
Sprawdzeniu podlegają:
a. zgodność z dokumentacją techniczną
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów
c.

przygotowanie podłoża

d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
e. równość powierzchni wykonanej izolacji
f.

dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w STO „Wymagania ogólne”.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych
akustycznych
WG PN – ISO 6946 Ochrona cieplna budynków
Instrukcja ITB nr 321 „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie”
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane
PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych.
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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SST 4 – SUFIT PODWIESZANY,
45421146-9 Sufity podwieszane kasetonowe
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu podwieszanego,
kasetonowego.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną zrealizowane w ramach zadania.
1.3.Okreś lenia podstawowe
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych
innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Ruszt (Konstrukcja nośna)
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub składać się z
poszczególnych elementów.
Sufit podwieszany
sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika*)
przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się
powyżej stropu lub dachu.
Element zawieszenia
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w
obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być
sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik
przyścienny.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej sufitów
podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych.
Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne,
mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do
+40°C. Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.231).
2.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych
Wg systemu opisanego w dokumentacji.
2.2.1. Rozpakowanie
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np.
białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
2.2.2. Transport
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane
przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokości.
2.3.Składowanie materiałów
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu
opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej.
2.4.Deklaracja zgodności
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych W związku z
tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu
jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych
wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie
podstawowych przepisów BHP.
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt
wypełniających:
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na
montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od wysokości
podwieszenia)
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża.
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.
Cięcie
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować.
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Wykończenia przyścienne
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana
długość listwy wynosi 3000 mm.
Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na wszystkich
połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.
Konstrukcja nośna
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm.
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej
konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie
1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości i
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w
odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od
ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać
ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nadjak i podwieszanych pod konstrukcją
sufitu.
Siatka modularna 600x600 mm
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm)
równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200
mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm.
Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża.
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.
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Odporność na korozję
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w specjalnej wersji,
o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.
Akcesoria
Klipsy mocujące
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być stosowane.
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a
przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na
krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.
Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich
niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.
Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych
dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się,
że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.
POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości:
Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką.
Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego
wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 -11) w
proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie
delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego
pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacji:
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie
dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego.
Usuwanie usterek:
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne
bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany został zainstalowany.
Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe,
ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest
sufit podwieszany.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". Kontrola
jakości wykonanych robót sprowadza się do:
•Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową.
•Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową.
•Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu
o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m.
o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub
uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych
w strukturę sufitu podwieszanego.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszanego
płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane.
7. OBMIAR ROBÓT
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
2.Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:
_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt
_ szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
_ mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej
_ szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
•PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
•PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
•PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik
pochłaniania dźwięku
•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
•PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej
•PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
•PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości
•PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. •Określanie grubości
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w •budownictwie. Określanie prostokątności
•PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
•PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów
budowlanych
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SST 5 – KONSTRUKCJE STALOWE - WZMOCNIENIE WIĄZARÓW KRATOWYCH
WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.03) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie konstrukcji stalowych.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji
stalowych ujętych w pkt.1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż
elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.
MATERIAŁY
Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji
projektowej.
Materiały – wymagania szczegółowe
Stal konstrukcyjna
Konstrukcja stalowa – stal St3:
Wyroby walcowane - kształtowniki
−

kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 100562:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

−

rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:
−

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

−

mieć trwałe ocechowanie,

−

mieć wybite znaki cechowe.
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Wyroby walcowane - blachy
−

blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

−

blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

−

blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:
−

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

−

mieć trwałe ocechowanie,

−

mieć wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogięte – kształtowniki
−

kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN73/H-93460.06.

Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
−

śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

−

nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

−

podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
−

elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

−

drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

−

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

−

Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą
jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.

Składowanie materiałów
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca do montażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: .
Konstrukcje stalowe
−

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

−

spawarkami,

−

palnikami gazowymi,

Wymalowanie
Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania.
Dopuszczalne są następujące techniki malowania
−

natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

−

natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

−

pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni

−

wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki
sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w
zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie
dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.
WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997
Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być
sprawdzone pod względem:
−

gatunku stali,

−

asortymentu,

−

własności,

−

wymiarów i prostoliniowości.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.

,
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Cięcie elementów i przygotowanie brzegów
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie
termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia
zmechanizowanego.
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności ( naderwań, gradu,
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu)
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby,
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie.
Scalanie elementów
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002.
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier
osobiście.
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
PN-B-06200.
Montaż elementów stalowych na budowie
Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:
−

położenie osi elementów stalowych

−

prawidłowość wykonania podpór

Po wykonaniu montażu należy skontrolować:
−

położenie osi elementów stalowych

−

niweletę punktów charakterystycznych,

Wykonanie połączeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inżyniera.
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa
o

niż +5 C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
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należy osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka.
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji.
Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do
0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie.
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej
ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać.
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego
protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
Zakres kontroli badań
Materiały
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:
− Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
− Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości
− Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
− Ważność terminów gwarancyjnych stosowania
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości
Elementy stalowe
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

,
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−

kontrola stali,

−

sprawdzanie elementów stalowych,

−

sprawdzanie wymiarów konstrukcji,

−

sprawdzanie połączeń,

−

sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

str. 47

Kontrola w czasie transportu i na budowie
−

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,

−

sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy
są trwale mocowane,

−

sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować
−

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego
ukończeniu,

−

stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania

−

zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy

−

stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu

−

wykonanie i kompletność połączeń

−

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

−

kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola ocynkowania elementów stalowych
Kontroli podlegają:
−

Sprawdzenie stanu powierzchni

−

Badanie przyczepności i równomierności powłoki

−

Oznaczenie grubości naniesionej powłoki

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
2

Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m powierzchni.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania
Ogólne".
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

3

PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunków stali.

4

PN-EN 10027-1:1994

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.

5

PN-EN 10027-2:1994

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

6

PN-EN 10021:1997

Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.

7

PN-EN 10079:1996

Stal. Wyroby. Terminologia.

8

PN-EN 10204+Ak:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

9

PN-90/H-01103

Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10

PN-87/H-01104

Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

11

PN-88/H-01105

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i

transport.
12

PN-91/H-93407

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.

13

PN-H93419:1997

Dwuteowniki

stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco.

Wymiary.
14

PN-H-93452:1997

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.

15

PN-H-93400:2003

Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.

16

PN-EN 10279:2003

Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i
masy.

17

PN-EN 10056-1:2000

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

18

PN-EN 10056-2:1998

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja kształtu i wymiarów.

19

PN-EN 10056-2:1998

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.

/Ap 1:2003 (poprawka)

Tolerancja kształtu i wymiarów.

20

PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

21

PN-H-92200:1994

Stal. Blachy grube. Wymiary.

22

PN-73/H-92127

Blachy stalowe żeberkowe.

23

PN-76/H-92325

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

24

PN-EN 10219-1:2000

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

25

PN-EN 10219-2:2000

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkości statyczne.

26

PN-73/H-93460.00

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
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Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

28

PN-73/H-93460.02

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

29

PN-73/H-93460.03

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

30

PN-73/H-93460.04

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki

równoramienne

ze

stali

niskostopowej

o

podwyższonej

wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.
31

PN-73/H-93460.05

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

32

PN-73/H-93460.06

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.

33

PN-ISO 1891:1999

Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.

34

PN-ISO 8992:1996

Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i
nakrętek.

35

PN-82/M-82054.20

Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

36

PN-EN ISO 4014:2002

Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.

37

PN-61/M-82331

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

38

PN-91/M-82341

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

39

PN-91/M-82342

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.

40

PN-EN ISO 887:2002

Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.
Układ ogólny.

41

PN-ISO 10673:2002

Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa
dokładności A.

42

PN-77/M-82008

Podkładki sprężyste.

43

PN-79/M-82009

Podkładki klinowe do dwuteowników.

44

PN-79/M-82018

Podkładki klinowe do ceowników.

45

PN-EN ISO 3506

Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozję ( wszystkie arkusze)

46

PN-EN 729-1 ÷ 4

Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania ..........

47

PN-EN 1011-1÷2

Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........

48

PN-EN 29692

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach
gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali.

49

PN-EN ISO 9692-2

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawaniaCzęść 2: Spawanie stali łukiem krytym

50

PN-EN 759:2000

Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
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dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.
51

PN-91/M-69430

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogólne wymagania i badania.

52

PN-EN 12070:2002

Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.

53

PN-73/M-69355

Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.

54

PN-67/M-69356

Topniki do spawania żużlowego.

55

PN-87/M-04251

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości
liczbowe parametrów.

56

PN-EN ISO 9013:2002

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).

57

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

58

PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości
na podstawie oględzin zewnętrznych.

59

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

60

PN-87/M-69776

Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości
optycznej na radiogramie.

61

PN-EN 1435:2001

Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy
spawanych.

62

PN-EN 1712:2001

Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych.

63

PN-87/M-69772

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie
radiogramów.

64

BN-89/1076-02

Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.

65

ISO 1459

Cynkowanie ogniowe

66

PN-EN ISO 1461

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe) – Wymagania i badania.

Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SST 6 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów,
montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę 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.

1.3.

Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:

•

układaniem kabli i przewodów elektrycznych
•

montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża

i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
•
•

kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 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,

•

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, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i
prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań
dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
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specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia,
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

-

-

przepusty kablowe i osłony krawędzi,

-

kanały i listwy instalacyjne,

-

rury instalacyjne,

-

systemy mocujące,

-

puszki elektroinstalacyjne,

-

końcówki kablowe, zaciski i konektory,

pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania
odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza,
odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
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pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,

sterownicze

i

sygnalizacyjne,

związane

z

danym

punktem

zasilania

w

energię

(zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

-

-

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

-

kucie bruzd i wnęk,

-

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

-

montaż uchwytów do rur i przewodów,

montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
-

montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

-

oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej
może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas
normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na
którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez
odpowiednią instalację.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
-

naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),

-

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości

lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
-

Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana

,
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Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub
żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).
Rodzaje zwodów:
-

Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
-

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych.
Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub
nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i
pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano
ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano
ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.
Zalicza się tu następujące grupy czynności:

-

-

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

-

kucie bruzd,

-

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

-

osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami
wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony

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. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST „Wymagania ogólne"
Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

-

projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

-

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),

,
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sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
-

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

-

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

-

protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

-

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
-

spełniania tych samych właściwości technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne"
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
-

dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,

-

wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

,
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-

oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,

-

wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.

Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji 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.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe,
w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
2

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe
°

powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 C, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
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

,
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podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o
2

przekroju żyły do 6 mm . Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
•

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą
wkrętów lub „pazurków".

•

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
2

•

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

•

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.

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

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".

•

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
2

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm
w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
-

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

-

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

-

stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

-

stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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2.2.5. Sprzęt oświetleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym
2

przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm , 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.
2.3.

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

-

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

-

-

są właściwie oznakowane i opakowane

-

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały

sprzęt,

osprzęt

i

oprawy

oświetleniowe

wraz

z

osprzętem

pomocniczym

należy

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
Transport materiałów
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze względu na
możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
-

przemieszczenie w strefie montażowej,

-

złożenie na miejscu montażu wg projektu,

-

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

-

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

-

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

-

montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
(pkt 2.2.2.),

-

łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
Średnica znamionowa rury (mm)

18

21

22

28

37

47

Promień łuku (mm)

190

190

250

250

350

450
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-

łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

-

puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

-

przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur,
-

-

koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla
ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia,

-

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

-

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

-

przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii

elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów
1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u
góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy
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zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i
schematami.
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących,
jednocześnie

dostępnych)

i

nieuziemionego.

Elementem

wyrównującym

potencjały jest

przewód

wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do głównej szyny uziemiającej 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 „Wymagania ogólne"
6.2. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:

-

-

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-

zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,

stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych
materiałów

-

pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

-

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.
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Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7.1.

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"

7.2.

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
-

dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

-

dla kabli i przewodów: m,

-

dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

-

dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

-

dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 8
8.2.

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
-

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

-

instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po
całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem:
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wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

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

dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

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

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
-

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
-

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
instalacyjne uwzględniają również:

-

-

przygotowanie stanowiska roboczego,

-

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

-

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

-

-

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

-

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej
szczegółowej,
-

likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m,
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należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
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 60364-4-46:1999

Instalacje

elektryczne

w

obiektach

budowlanych.

Ochrona

dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje

elektryczne

zapewnienia

w

obiektach

bezpieczeństwa.

budowlanych.

Ochrona

dla

środków

ochrony

dla

Stosowanie

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

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

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia

elektrycznego.

Obciążalność

prądowa

długotrwała

przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

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 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w

,

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce
telefon: 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI DOMU SPORTOWCA W CISOWEJ

str. 65

wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-

Instalacje

elektryczne

w

obiektach

budowlanych.

Wymagania

702:1999/ Ap1:2002

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych

instalacji

lub

lokalizacji.

Instalacje

elektryczne

w

gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000

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

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną,

oznaczanie

i

identyfikacja.

Oznaczenia

identyfikacyjne

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną,

oznaczanie

i

identyfikacja.

Oznaczenia

identyfikacyjne

przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60799:2004

Sprzęt

elektroinstalacyjny.

Przewody

przyłączeniowe

i

przewody

pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych

A1:2005(U)

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych

AC:2005 (U)

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

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
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zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
2

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm . Wymagania i
badania.
PN-E-93207:1998/

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na

Az1:1999

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm .

2

Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
specjalna.

10.2.

Ustawy

-

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

-

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

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

-

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

-

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

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
-

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

-

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

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 450000007. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
-

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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