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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                          ST-00

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz
wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach inwestycji pod
nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”

Roboty polegaj  m. in. na:

docieplenie cian zewn trznych budynków z wykorzystaniem BSO,

docieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa cian zag bionych wraz z osuszeniem cian piwnic,

docieplenie stropodachów styropap ,

remont schodów zewn trznych do piwnicy i do sto ówki,

monta  zadasze  systemowych nad wej ciami do kuchni i segmentu 4 oraz remont istniej cego  
zadasze  przy wej ciu do piwnicy,

wykonanie otworu drzwiowego przy wej ciu do bloku sportowego wraz z monta em drzwi,

likwidacja istniej cych zsypów opa u,

wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów zewn trznych,

wymiana instalacji odgromowej oraz opraw o wietlenia zewn trznego na budynku,

wykonanie nowego w a dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z modernizacj  pomieszcze  w a,

przebudowie wewn. instalacji c.o. ,

przebudowie wewn. instalacji sanitarnej,

odtworzeniu nawierzchni utwardzonych chodników okapowych oraz traktów pieszych i jezdnych,

drobnych pracach remontowych i modernizacyjnych,

przebudowie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu w a c.o.  oraz w ca ym budynku szkolnym,

malowaniu wszystkich pomieszcze  szkolnych po wykonaniu prac instalacyjnych,

drobnych pracach budowlanych w obr bie przebudowywanych instalacji,

wymianie stolarki drzwiowej wewn trznej,

robotach ziemnych zwi zanych z przebudow  instalacji wewn.  kanalizacji sanitarnej oraz 
przebudow  traktów utwardzonych.

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj  Techniczn , jako cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych nale y odczytywa  i rozumie

(zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego, (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymaga , które s  niezb dne do
okre lenia standardu i jako ci wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w ciwo ci
wyrobów budowlanych, oraz oceny prawid owo ci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót
opisanych w punkcie 1.1.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
dla kubaturowych obiektów u yteczno ci publicznej ma charakter doprecyzowuj cy poj cia i relacje pomi dzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadaj cej oczekiwaniom Zamawiaj cego, dobrej jako ciowo i
sprawnej  realizacji  inwestycji  w  zakresie  okre lonym  w  punkcie  1.1.  i  nie  stanowi  szczegó owego  opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzysz cych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powo uje i klasyfikuje nast puj ce ród a szczegó owych zasad
wyznaczaj cych kryteria jako ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejno ci
poczynaj c od najwa niejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa.
Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez

przywo anie ich w towarzysz cych niniejszej specyfikacji szczegó owych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formu uje kryteriów jako ciowych
ostrzejszych ni  te normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywo anych w Dokumentacji Projektowej albo nieuj tych zarówno w
Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywo anych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoj
one w sprzeczno ci z Dokumentacj  Projektów i normami aktualnymi przywo anymi w ST.

tpliwo ci w zakresie uszeregowania wymaga  b  usuni cia sprzeczno ci, jakie mog  zachodzi
pomi dzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomi dzy Warunkami
technicznymi, o których mowa wy ej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by
wyja niane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przyst pieniem do Robót. Wszelkie
konsekwencje wynikaj ce z zaniechania wyja nienia w tpliwo ci w powy szych wzgl dach obci aj
wy cznie Wykonawc  Robót.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikaj cy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnosz ce si  do konieczno ci zakresu wykonania danych Robót nale y traktowa ,
jako obowi zuj ce dla Umowy, je eli nie stanowi one inaczej ni  zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nale y traktowa  w nast puj cej
kolejno ci pierwsze stwa dokumentów:

Umowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

1.3.1. Zakres robót do wykonania
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót sklasyfikowanych w Rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót
budowlanych:
Klasa 45.11.   Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, obejmuj ca:
      - Roboty w zakresie burzenia   CPV 45111100-9
Klasa 45.23     Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, obejmuj ca:
      - Drogi piesze  CPV 45233260-9
Klasa 45.26    Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe, obejmujaca:
       - Roboty murarskie                                                                                                                           CPV 45262500-6
Klasa 45.32    Roboty izolacyjne, obejmuj ca:
       - Izolacja cieplna  CPV 45321000-3
Klasa 45.41    Tynkowanie
        - Tynkowanie  CPV 45410000-4
Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie
         - Roboty malarskie                                                                              CPV 45442100-8
Klasa 45.33    Hydraulika i roboty sanitarne, obejmuj ca
       - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  CPV 45330000-9
       - Instalowanie centralnego ogrzewania  CPV 45331100-7
       - Instalowanie wentylacji   CPV 45331210-1
Klasa 45.23 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych oraz roboty w zakresie
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in ynierii l dowej i wodnej
       - Roboty  instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6
       
Je eli z Dokumentacji Projektowej wynika niezb dno  wykonania robót nie wymienionych w powy szych ST to
Wykonawca jest zobowi zany je wykona  w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót
ustali  na podstawie zapisów niniejszej ST.

1.4. Okre lenia podstawowe
Wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

Zamawiaj cy - osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  Umowie  zawieraj ca  Umow  z
Wykonawc  zlecaj c mu wykonanie Robót Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiaj cego na
warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiaj cego, dzia aj ca w jego imieniu

w zakresie przekazanych uprawnie  i obowi zków dotycz cych sprawowania kontroli zgodno ci realizacji
Robót Budowlanych z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.

In ynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiaj cego do reprezentowania jego
interesów przez sprawowanie kontroli zgodno ci realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca cz ci
Robót Budowlanych oraz jej nast pcy prawni albo ka da inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z któr  Wykonawca zawar  umow  o wykonanie cz ci Robót oraz jej nast pcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiaj cy zleci  bezpo rednio wykonanie
robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dzia aj ce na Terenie Budowy.

Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupe niaj ce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okoliczno ci.

Roboty Budowlane - zespó  czynno ci podejmowanych przez Wykonawc  w celu zapewnienia
prawid owego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym równie  dostarczenia pracowników,
Materia ów, Sprz tu i Urz dze .

Roboty Uzupe niaj ce - oznaczaj  wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wyko czenia Robót Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuni cia usterek zg oszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych b  w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrze , w której prowadzone s  Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprz t - wszystkie  maszyny,  rodki  transportowe  i  drobny  sprz t  z  urz dzeniami  do  budowy,
konserwacji i obs ugi, potrzebne dla zgodnej z Umow  realizacji Robót Budowlanych.

Urz dzenia - aparaty, maszyny i pojazdy maj ce stanowi  lub stanowi ce cz  Robót
Budowlanych.

Urz dzenia Tymczasowe - wszelkie urz dzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usuni cia wad, a przewidziane do
usuni cia po zako czeniu Robót.

Materia y - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni  Urz dzenia) niezb dne do wykonania Robót,
zgodne z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki okre lone w trybie
post powania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przyst pi  do udzielenia
Zamówienia oraz na podstawie, których zosta a wy oniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy z ona Zamawiaj cemu na pi mie w ci le okre lonej
formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usuni cie wad zgodnie z warunkami okre lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiar Robót - dokument zawieraj cy podzielone na pozycje czynno ci, jakie maj  zosta
wykonane zgodnie z Umow , wskazuj ce ilo  ka dej pozycji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawc  kompletny Przedmiar Robót.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
Cena Rycza towa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie

cz ci lub ca ci Robót.
Stawki i Narzuty - warto ci podane przez Wykonawc  w Ofercie, okre laj ce ceny czynników

produkcji (robocizny, materia ów i pracy sprz tu) oraz wska niki kosztów po rednich, kosztów zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawc  przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne o wiadczenie woli Zamawiaj cego i Wykonawcy, wyra one na pi mie, o
wykonanie okre lonych w jej tre ci Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnion  Cen
Umown  wraz z innymi dokumentami, które zosta y przywo ane lub za czone do Umowy, stanowi c jej
integralny sk adnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nale ne
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usuni ciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzie  - ka dy z dni kalendarzowych rozpoczynaj cy si  i ko cz cy o pó nocy.
Termin Wykonania - czas okre lony w Umowie na wykonanie i zako czenie ca ci lub cz ci

Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Ko cowego, liczony od Daty Rozpocz cia do Daty
Zako czenia.

Data Rozpocz cia - data okre lona w Umowie, od której Wykonawca mo e rozpocz  Roboty
Budowlane.

Data Zako czenia - data okre lona w Umowie, do której Wykonawca ma zako czy  ca  lub
cz  Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Ko cowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisuj cych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiaj cego zgodnie z Umow .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawieraj cy zbiór wytycznych i wymaga  okre laj cych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i p atno ci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cz  Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - ka de odst pstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pi mie
przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w toku wykonywania robót, wydawany odp atnie przez organ, który wyda  decyzj  o
pozwoleniu na budow .

Odbiór  zarówno Odbiór Cz ciowy, Odbiór Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu, Odbiór
Ko cowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczno ci.

Odbiór Cz ciowy - odbiór polegaj cy na ocenie ilo ci, jako ci cz ci Robót, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie zosta a przewidziana odr bna Data Zako czenia.

Odbiór Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu - odbiór polegaj cy na ocenie ilo ci i jako ci
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikaj  lub ulegaj zakryciu.
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Odbiór Ko cowy - odbiór polegaj cy na ocenie ilo ci i jako ci ca ci Robót Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegaj cy na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem
Wad powsta ych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnia ymi w
czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych bada , pomiarów, przeprowadzonych prób,
geodezyjn  inwentaryzacj  Robót oraz zestawienie ilo ci wykonanych Robót; stanowi ce podstaw  do ich
oceny i Odbioru Ko cowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiaj cego i Wykonawc  do rozstrzygni cia
sporów na drodze polubownej a powstaj cych na tle realizacji Umowy.

Si a Wy sza - zdarzenie zewn trzne, niedaj ce si  przewidzie , którego skutkom nie mo na by o
zapobiec, nawet poprzez do enie najwy szej staranno ci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu stwierdzaj c
jego przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upowa nion  do
udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót Budowlanych.

Deklaracja Zgodno ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejsk  jednostk  certyfikuj ca, upowa nion  do ich wydawania zgodnie z Rozporz dzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  dany wyrób,
proces  lub  us uga  s  zgodne z  okre lon  norm lub  innym dokumentem normatywnym w odniesieniu  do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodno ci - zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  dany wyrób, proces lub us uga s
zgodne z okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiaj cy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dost pu do wszystkich cz ci Terenu Budowy i
ytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przeka e:

- obszar placu budowy;
- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu obiektów
placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sk ada si  z:

- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robót,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca na danie Zamawiaj cego jest zobowi zany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej ca ci
wykonanych Robót.

1.5.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi

Podstaw  wykonania Robót b dzie Projekt budowlany.
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Roboty b  prowadzone zgodnie z zakresem okre lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiaj cego Wykonawcy
stanowi cz  Umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi  Zamawiaj cego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi by  akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by
jednorodne i wykazywa  Odpowiedni Zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z
Dokumentacj  Projektow  lub ST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy oraz Robót poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy a  do zako czenia i Odbioru Ko cowego Robót, a w szczególno ci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow
i nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy, a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce niezb dne do zapewnienia bezpiecze stwa Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si ,
e jest w czony w Cen  Umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

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

W szczególno ci Wykonawca powinien zapewni  spe nienie nast puj cych warunków:

miejsca na bazy / sk adowiska – nie dotyczy, wszystkie materia y budowlane dostarcza  na bie co do
pomieszcze  obj tych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

powinny zosta  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed:
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej py ów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,
przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu,
mo liwo ci  powstania po aru.

Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach dotycz cych
ochrony rodowiska, obci aj  Wykonawc .

1.5.6.Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca powinien utrzymywa  sprawny
sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si
ycia materia ów  wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego. Wszelkie

materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y Aprobat  Techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. Materia y, które s
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste)
mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej i prywatnej.
Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych dzia  ze strony
Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien nie by  gorszy ni  przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie
trwania budowy.

1.5.9. Zaj cie pasa drogowego

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  zgod  Zarz dcy drogi na zaj cie pasa  drogowego.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

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

1.5.11. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta
sporz dzony zgodnie z Rozporz dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera  takie informacje jak:

stosowanie i dost pno rodków pierwszej pomocy,
stosowanie i dost pno rodków ochrony osobistej,
plan dzia ania w przypadku nag ych wypadków,
plan dzia ania w zwi zku z organizacj  ruchu,
dzia ania przeciwpo arowe,
dzia ania podj te w celu przestrzegania przepisów bhp,
zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porz dku,
inne dzia ania gwarantuj ce bezpiecze stwo Robót.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do Robót od Daty
Rozpocz cia do Daty Zako czenia Robót. Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu Odbioru Ko cowego.
Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie
przez ca y czas, do momentu Odbioru Ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any) powinien rozpocz  utrzymanie nie
pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie
informowa  Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any) o swoich dzia aniach, przedstawiaj c
kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.5.14. Dzia ania zwi zane z organizacj  prac przed rozpocz ciem robót

Przed rozpocz ciem Robót Wykonawca jest zobowi zany powiadomi  pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
Dacie Rozpocz cia Robót oraz o Dacie Zako czenia.

Z chwil  przej cia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed w cicielem nieruchomo ci, którego teren zosta
przekazany pod budow , za wszystkie szkody powsta e na tym terenie.
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Umownej.

2. MATERIA Y

2.1. Dopuszczenia stosowania materia ów
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych nale y, zgodnie z Ustaw  wymienion  w punkcie 10.2., stosowa  wyroby
budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  wyroby w ciwie oznaczone,
zgodnie z Ustaw  wymienion  w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw  89/106/EWG), dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejsk  aprobat  techniczn  (EAT) lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego UE uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, znajduj ce
si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa, dla których producent wyda  Deklaracj  Zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzaj cym zgodno  wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wi c upowa niaj cym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniaj cej. Wyrób budowlany ze znakiem CE mo e by  od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów cz onkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporz dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodno ci na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów
podlegaj cych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno ci na znak bezpiecze stwa B s  dokumentami
wskazuj cymi, e wyrób spe nia wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz w ciwych przepisach  i dokumentach technicznych.  Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Bada  i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporz dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako  stosowanych materia ów
Za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych Robót oraz ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by  gromadzone na bie co w miar  post pu Robót i by  zawsze dost pne do wgl du dla Zamawiaj cego
(lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any).

Zamawiaj cy (lub Inspektor Nadzoru, je eli zosta  powo any) mo e dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce:

a) Certyfikat Zgodno ci na znak bezpiecze stwa B wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz w ciwych przepisów i
dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodno ci lub Certyfikat Zgodno ci:

- z Polsk  Norm  ,
- z Aprobat  Techniczn  , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do Robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b  posiada

w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada .

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materia ów innych ni  wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY W ASNE PRODUKTÓW I MATERIA ÓW PRZYWO ANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S  OKRE LENIU PO DANEGO STANDARDU
WYKONANIA I OKRE LENIU W CIWO CI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPE NIENIU
PO DANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGA  ESTETYCZNYCH ZA ONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza si  zamienne rozwi zania (wykorzystuj ce produkty innych producentów) pod warunkiem:
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spe nienia minimum tych samych w ciwo ci technicznych i estetycznych.
uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any)
zw aszcza co do elementów wyko czenia, kolorystyki oraz doboru materia ów, gdzie ka dorazowo dla
zamiennego rozwi zania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
z jakiegokolwiek ród a.

Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z ich nie przyj ciem i nie zap aceniem za nie.

Materia y, które nie odpowiadaj  wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca
jest zobowi zany do posiadania i do udost pniania wiadectw jako ci podstawowych materia ów takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodno ci i Deklaracje Zgodno ci.

W przypadku kwestionowania rzetelno ci materia ów przedstawionych przez Wykonawc  lub przedstawionych przez
niego  wiadectw  jako ci,  Zamawiaj cy  (lub  Inspektora  Nadzoru,  je eli  zosta  powo any)  ma  prawo  do  zlecenia
dowolnej, niezale nej jednostce, wykonanie bada  sprawdzaj cych.

Je eli jednostka sprawdzaj ca badania potwierdzi w/w zastrze enia, wówczas koszt tych bada  obci a Wykonawc , a
zakwestionowany materia  lub wykonane Roboty b dzie si  uwa  za nieprzyj te.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Nie dotyczy. Wszystkie materia y budowlane dostarcza  na bie co do pomieszcze  obj tych pracami budowlanymi
(Teren Budowy),

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z Ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robót, zaakceptowanym przez
Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any). 

W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiaj cego.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Umowy, zostan  przez
Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych Robót i ma w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu ma zapewni  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  stanowi  wszelkie wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego. rodki transportu, które nie b  odpowiada y warunkom Kontraktu b  na polecenie Inspektora
Nadzoru usuni te z placu budowy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow  , oraz za jako  zastosowanych materia ów
i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacja Projektow  , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan ,
je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i
elementów Robót b  oparte na sformu owaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki
bada  naukowych oraz czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywanie nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Program robót
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

szczegó owe zestawienie ilo ci robót z charakterystyk  techniczn ,
metody i systemy wykonania robót z uwzgl dnieniem rodków realizacji jak: materia y, maszyny i urz dzenia

pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz dze ,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materia ów i prefabrykatów,
instrukcje monta owe i bhp.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegó owy harmonogram budowy zgodny z Umow . 

5.3. Wykonanie urz dzenia Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do urz dzenia placu budowy zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji robót.

5.4. Tablice informacyjne oraz og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia
Wykonawca jest zobowi zany do wykonania tablic informacyjnych budowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj
Techniczn , poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

6.1.2. Odst pstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwi za  technologicznych i
innych nale y przestrzega  nast puj cych postanowie . Dokumentacja dostarczona przez Zamawiaj cego stanowi
jego w asno  i nie mo e by  u ywana lub udost pniana osobom trzecim bez zgody Zamawiaj cego. Wprowadzanie
chronionych rozwi za  technologicznych, zastrze one jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwi za , na które Zamawiaj cy uzyska  zgod  dla
konkretnego obiektu, stanowi oby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) mo e dochodzi  roszcze  w
stosunku do osób trzecich korzystaj cych z tych dóbr. Je eli w zastosowanym rozwi zaniu zastrze ono zachowanie
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tajemnicy zawodowej, to ka de naruszenie tych zastrze  spowodowa  mo e dochodzenie z tego tytu u roszcze  na
drodze post powania s dowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawc  do realizacji
rozwi za  chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga  b dzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwi za .

6.1.4. Osoby pe ni ce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne
 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywo anymi niniejsz  Specyfikacj  Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej oraz za nale yt  staranno  w wykonywaniu pracy, jej w ciw  organizacj ,
bezpiecze stwo i jako . Pe nienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagro one jest karami je eli realizacja Robót Budowlanych
prowadzona b dzie w sposób ra cy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okre lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, „odpowiedzialno ci karnej podlega  b dzie ten, kto
wykonywa  b dzie Roboty Budowlane w sposób odbiegaj cy od ustale  i warunków okre lonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budow  b  istotnie odbiegaj cy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5. Inspektor Nadzoru, je eli zosta  powo any, nie mo e wydawa  polece  wykonywania Robót Budowlanych w
sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwa  si  b dzie odst pstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

6.2. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako
Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do stosowania tylko te materia y, które spe niaj  kryteria okre lone w punkcie 2
niniejszej ST.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga , b  odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym  dokumentem.

6.5.2. Ksi ga Obmiaru

Ksi ga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego
z elementów Robót.

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y, w jednostkach przyj tych w Kosztorysie Ofertowym i
wpisuje si  je do Ksi gi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw  do
rozlicze .

6.5.3. Dokumenty potwierdzaj ce stosowanie materia ów

Deklaracje zgodno ci lub Certyfikaty Zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci.
Dokumenty te stanowi  za czniki do Odbioru Robót. Powinny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora
Nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materia ów, lokalizacji i
wielko ci Robót.

Zmiany te nale y rejestrowa  w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zako czeniu
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Robót dokumentacja ta zostanie przed ona Zamawiaj cemu (lub Inspektorowi Nadzoru, je eli zosta  powo any) jako
Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5. Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w powy szych punktach, nast puj ce dokumenty:

protoko y  przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protoko y Odbioru Robót,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj  na budowie.

6.5.6. Przechowywanie dokumentów budowy

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiaj cym (lub Inspektorem Nadzoru, je eli zosta  powo any)u. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi
Obmiaru.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane
zostan  poprawione wg instrukcji Zamawiaj cego na pi mie.

Obmiar wykonanych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc .

7.2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie  urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  b  zaakceptowane  przez
Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any).

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe

 przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed Cz ciowym lub Ko cowym Odbiorem Robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu przeprowadza si  w
czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbiór Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu,

Odbiór Urz dze  (przed ich wbudowaniem),

Odbiór Ko cowy,

Odbiór Pogwarancyjny.
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8.1.1. Odbiór Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu

Wykonawca jest zobowi zany przedstawi  Zamawiaj cemu (lub Inspektorowi Nadzoru, je eli zosta  powo any) do
odbioru wszystkie roboty zanikaj ce. Odbiór Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu polega na finalnej ocenie
ilo ci i jako ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór b dzie dokonany w
czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru
Robót dokonuje Zamawiaj cy (lub Inspektor Nadzoru, je eli zosta  powo any).

Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy (lub Inspektor Nadzoru, je eli zosta  powo any) w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzaj cym dokonanie Odbioru Robót jest protokó  sporz dzony przez Zamawiaj cego (lub
Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any) w obecno ci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiór Urz dze  przed ich wbudowaniem

Odbiór Urz dze  przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nast puj cych czynno ci:

sprawdzeniu, czy dostarczone Urz dzenia odpowiadaj  zamówieniu,

sprawdzeniu, czy dostarczone Urz dzenia posiadaj  karty gwarancyjne oraz niezb dne certyfikaty,

c) oceny, czy urz dzenia nie posiadaj  widocznych uszkodze . Odbioru dokonuje Zamawiaj cy (lub Inspektor
Nadzoru, je eli zosta  powo any).

Gotowo  danego Urz dzenia do monta u i odbioru zg asza Wykonawca powiadomieniem Zamawiaj cemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, je eli zosta  powo any). Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w
ci gu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jako  i zgodno  Urz dzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiaj cy (lub Inspektor
Nadzoru, je eli zosta  powo any) na podstawie w/w dokumentów przed onych przez Wykonawc . Dokumentem
potwierdzaj cym dokonanie odbioru urz dzenia jest protokó  sporz dzony przez Zamawiaj cego (lub Inspektora
Nadzoru, je eli zosta  powo any) w obecno ci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiór Ko cowy

Odbiór Ko cowy przeprowadzany jest dla ca ci Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Ko cowym Wykonawca
zobowi zany jest przedstawi :

Dokumentacj  Projektow  Powykonawcz  – zgodnie z ustaleniami z Zamawiaj cym wg pkt. 1.5.2.b

Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodno ci i/lub Deklaracje Zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i PZJ,

Wyniki bada  i protoko y pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST

Dokumenty potwierdzaj ce dokonanie Odbiorów Robót Zanikaj cych i Ulegaj cych Zakryciu, o ile takie
Odbiory wyst powa y,

Dokumenty potwierdzaj ce wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikaj cych z uwag i zalece
Zamawiaj cego  (lub  Inspektora  Nadzoru,  je eli  zosta  powo any)  w  trakcie  budowy,  o  ile  takie  roboty
wyst powa y,

Odbiór Ko cowy polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia
ciwych materia ów, prawid owo ci wykonania i monta u oraz zgodno ci z normami i przepisami

obowi zuj cymi przy realizacji Robót. Odbiór Ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Zako czenie Robót oraz gotowo  do Odbioru Ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  zg oszeniem
Zamawiaj cemu, z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, je eli taki zosta
powo any. Odbiór Ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez
Zamawiaj cego (lub Inspektora Nadzoru, je eli zosta  powo any) zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa powy ej.

Odbioru Ko cowego Robót dokona Zamawiaj cy. Zamawiaj cy odbieraj c Roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów oraz zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj
Projektow  i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego braku gotowo ci Wykonawcy do Odbioru lub
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stwierdzenia, e jako  wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST,
Zamawiaj cy mo e przerwa  czynno ci odbioru i ustali  nowy termin Odbioru Ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego, e jako  wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj  Projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpiecze stwo ruchu, Zamawiaj cy mo e dokona  potr ce  warto ci Robót, oceniaj c pomniejszon
warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Umowie.

Dokumentem potwierdzaj cym dokonanie Odbioru Ko cowego Robót jest protokó  sporz dzony przez
Zamawiaj cego w obecno ci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiór Pogwarancyjny

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim  miesi cu wa no ci gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogl dzin wszystkich elementów obj tych gwarancj  oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalece
Zamawiaj cego wzgl dnie u ytkownika obiektu co do zg oszonych   uwag dotycz cych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nast pi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego
Robót dokona Zamawiaj cy zapoznaj c si  z wykonaniem zalece  Odbioru Ko cowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznaj c si  z uwagami Zamawiaj cego wzgl dnie u ytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru
Pogwarancyjnego sporz dzony zostanie protokó , w którym Zamawiaj cy dokona oceny prawid owo ci wykonania
Robót wp ywaj cych na funkcjonowanie obiektu. Je eli nie zostan  wskazane Wady dotycz ce wykonania Robót
wp ywaj ce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstaw , przy uwzgl dnieniu postanowie  Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiaj cego Wykonawcy z zobowi za  gwarancyjnych wynikaj cych z Umowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Zasady i podstawy p atno ci s  szczegó owo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstaw  p atno ci jest obmierzona ilo  Robót wykonanych przez Wykonawc . Do
obmierzonych ilo ci zastosowanie b  mia y Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych rycza towo zastosowanie b dzie mia a Cena
Rycza towa podana przez Wykonawc  w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Rycza towa b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si
na wykonanie danej pozycji, okre lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Rycza towe b  obejmowa  w szczególno ci:

robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,

warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na Teren Budowy,

warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na Teren Budowy
i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy),

koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotycz ce oznakowania Robót, wydatki dotycz ce bhp, us ugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du
przedsi biorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych
wyst pi  w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt  dostosowania  si  do  wymaga  Umowy w tym wymaga  zawartych w Specyfikacji  Technicznej  obejmuje
wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchi  dokumentów okre lon  w pkt. 1.2.2. niniejszej
ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.

Cena Jednostkowa i Cena Rycza towa musi uwzgl dnia  mi dzy innymi nast puj ce koszty zwi zane z prowadzeniem
Robót:

koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Rycza towa podana przez Wykonawc  za dan
pozycj  w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania przez niego dodatkowej zap aty za
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wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

dostarczenie i zainstalowanie urz dze  zabezpieczaj cych (o wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,

eksploatacj  i utrzymanie zainstalowanych urz dze  zabezpieczaj cych,

demonta  zamontowanych Urz dze  Tymczasowych,

prace porz dkowe

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Wymagania ogólne
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje.
Nale y je traktowa  jako integraln  ich cz  i nale y je czyta cznie z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wyst powa y. Przyjmuje si , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich
zawarto ci  i wymaganiami.

Zastosowane b  mia y ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nast puj
odwo ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie
przyj tym przez polskie prawodawstwo.

Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowi zuj cymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm przy wykonywaniu Robót oraz do
stosowania ich postanowie  na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wa niejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowi zuj cych w Polsce
dotycz cych przedsi wzi cia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 243 z 2010 r.  poz. 1623 z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz.
679) oraz Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.
2002 nr 8, poz. 71).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi z pó niejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia z pó niejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporz dzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
Rozporz dzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Spo ecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003 r.  w sprawie
og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdzia u s  wymagania dotycz ce wykonania robót rozbiórkowych zwi zanych z
ociepleniem cian zewn trznych, wymian  obróbek blacharskich w ramach inwestycji pod nazw
„Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych,
demonta owych i wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu:

rozbiórka elementów murowych i betonowych
emonta  istniej cych rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachu
rozbiórka parapetów okiennych
rozbiórka ogniomurów i attyk
usuni cie uszkodzonych fragmentów papy na dachu
demonta  krat okiennych,demonta  drzwi zewn trznych i wewn trznych
skucie tynków
mycie i wzmocnienie tynków
skucie istniej cej glazury
demonta  o wietlenia
demonta  zewn trznych urz dze  i elementów natynkowych (tablice informacyjne, uchwyty na flagi,
skrzynk  gazow , oprawy o wietleniowe, dzwonki itp.)
demonta  wyposa enia sanitarnego (grzejniki, umywalki, sedesy, pisuary)
demonta  instalacji sanitarnych, w tym instalacji c.o.i kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okre lenia podstawowe
- Rozbiórka demonta owa - prace polegaj ce na oddzieleniu ca ych, daj cych si  odr bnie utylizowa ,
elementów rozbieranego obiektu.

- Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegaj ce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodr bnienia jego sk adników nadaj cych si  do utylizacji.

- Op ata sk adowiskowa - ponoszona przez Wykonawc  op ata z tytu u zdeponowania urobku powsta ego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na sk adowisku odpadów.

- Wywóz odpadów - transport urobku na sk adowisko i ich utylizacja. Pozosta e okre lenia u ywane w
niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz z okre leniami podanymi w ST.00
„Wymagania ogólne" pkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze, pomocnicze i uzupe niaj ce oraz te, które nie zosta y wymienione w
niniejszej specyfikacji b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powy sze nale y
uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót.

2. Materia y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt.
2.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
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Odzysk materia ów jest mo liwy o ile dokumentacja projektowa to przewiduje i tylko przy rozbiórce r cznej i u yciu
jedynie lekkich narz dzi mechanicznych.

2.3. Sk adowanie materia ów
Urobek z prac demonta owych nale y sk adowa  w kontenerach na terenie dzia ki Zamawiaj cego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

3. Sprz t
3.1.. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót rozbiórkowych
Nie stawia si  szczególnych wymaga  w zakresie sprz tu, wykraczaj cych poza wymagania podane w ST-00
„Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi. Wykonawca jest zobowi zany do
ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót

oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Rozbiórka b dzie prowadzona mechanicznie i r cznie. Rodzaj stosowanego sprz tu powinien by  zgodny z projektem
organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by
sprawny technicznie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materia ów i sprz tu
Transport materia ów z demonta u powinien odbywa  si  specjalistycznym taborem samochodowym umo liwiaj cym
szybki roz adunek. Przewo ony urobek musi by  w sposób ca kowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem
si , wysypywaniem lub spadni ciem ze skrzyni adunkowej. Je eli d ugo  przewo onych elementów jest wi ksza ni

ugo  samochodu to wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m. Urobek nie mo e w czasie transportu wydziela
py u.

Przy za adunku i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia
wymagania przepisów ruchu drogowego.

Materia y z demonta u nale y usuwa  na bie co.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  badanie stanu technicznego poszczególnych elementów
sk adowych, rozezna  ich otoczenie, ustali  metod  rozbiórki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do prac demonta owych nale y teren oznakowa  zgodnie z obowi zuj cymi wymogami BHP
oraz zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych.

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 z pó n. zm.) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez ca y
czas trwania robót nale y pilnowa , aby do pomieszcze , w których nast puj  roboty nie wchodzi y osoby postronne.

Przed przyst pieniem do rozbiórki - trzeba opracowa  program rozbiórki i za og  zapozna  z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania tego typu robót.
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Kierownik Robót powinien wskazywa  miejsca gromadzenia zdemontowanych urz dze  oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemi  elementów z demonta u,

- elementy b ce w bliskim s siedztwie demonta u nale y zabezpieczy  przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

Przed podj ciem prac rozbiórkowych Kierownik Robót przeprowadzi  instrukta   na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisów bhp a do realizacji prac rozbiórkowych zostan  skierowane osoby posiadaj ce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegaj ce wymaga  bezpiecze stwa i higieny pracy oraz posiadaj ce aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezb dne
kierownictwo oraz b dzie stosowa  si  do polece  i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z obowi zuj cym
prawem. Wykonawca zapewni bezpiecze stwo osobom upowa nionym do przebywania na terenie prac
rozbiórkowych.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola jako ci wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj
projektow .

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST 00-01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostk  obmiaru jest:

[m3],
[m2],
[mb],
[kg],
[Mg],
[szt/kpl.]

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Podstaw  odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z Dokumentacj  Projektow  i ST.

Wykonanie robót okre lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj cych wg zasad okre lonych w pkt 8.1.
ST-00 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny by  poszczególne fazy robót. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiaj cy (lub Inspektor Nadzoru, je eli zosta  powo any).

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Wykonane i odebrane prace zostan  op acone wg ceny jednostkowej (lub równowa nej) za 1m3,  1m2, 1mb i 1szt.
faktycznie wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiórk , za adunek i wy adunek rozebranych materia ów oraz ich
ewentualn  segregacj  po zako czeniu robót a tak e odleg  odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawc .
Oczyszczenie terenu z odpadków powsta ych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robót.

10. Przepisy zwi zane

Ogólne wymagania dotycz ce przepisów zwi zanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.
Pozosta e przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U Nr 243 z 2013 r., poz. 1409 z pó n. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze stwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, monta u i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.02 
ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdzia u s  wymagania dotycz ce wykonania robót robót ziemnych w ramach inwestycji
pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych,
demonta owych i wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotycz  prowadzenia
robót przy wykonaniu wykopów zgodnie z dokumentacj  projektow  (opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót:

- odkopanie cian budynku w celu przeprowadzenia robót izolacyjnych - ciany fundamentowe i piwnic 
- wykonanie wykopów pod chodniki okapowe
- wykonanie wykopów pod otok sztuczny instalacji odgromowej
- zasypanie wykopów piaskiem,
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST-00 - „Wymagania
ogólne” pkt. 1.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze, pomocnicze i uzupe niaj ce oraz te, które nie zosta y wymienione w
niniejszej specyfikacji b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powy sze nale y
uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót.

2. Materia y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.
2.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Materia ami stosowanymi do wykonania robót b cych tematem niniejszej specyfikacji s : piasek na podsypki i do
zasypania wykopu.
2.3. Sk adowanie materia ów
Urobek z prac demonta owych nale y sk adowa  na terenie dzia ki Zamawiaj cego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.

3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót ziemnych
Roboty przy odkrywaniu i zasypywaniu istniej cych fundamentów nale y wykonywa  r cznie.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materia ów i sprz tu
Do przewozu piasku mog  by  stosowane samochody samowy adowcze - wywrotki lub inne. U yte rodki transportu
musz  by  sprawne technicznie.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Wykonywanie wykopów

Roboty wykonywa  r cznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle
z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy
ich eksploatacj .

Przy robotach ziemnych, niezale nie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nale y tak e przestrzega
nast puj cych ogólnych zasad i warunków technicznych:

wykopy powinny by  wykonywane w jak najkrótszym czasie i mo liwie szybko powinny by
wykorzystane, aby unikn  osuwania si  skarp,
do zasypywania wykopów i fundamentów nale y u ywa  gruntów z tych wykopów, odpowiednio je
zag szczaj c, chyba e projekt przewiduje zasypk  np. piaskiem czy pospó ,
przy zasypywaniu wykopów grunt nale y zag szcza  warstwami o grubo ci nie przekraczaj cej 20 cm –
przy zag szczaniu r cznym i 50 cm – przy zag szczaniu mechanicznym,
nie wolno u ywa  do zasypywania wykopów gruntów zamarzni tych, torfów, darniny itp.,
nasypy nale y wykonywa  warstwami poziomymi, starannie je zag szczaj c,
nachylenie  skarp  wykopów  tymczasowych  nale y  wykona  zgodnie  z  danymi  zamieszczonymi  w
odpowiednich przepisach w zale no ci od rodzaju gruntu, g boko ci wykopu i obci enia naziomu,
nie nale y wykonywa  wykopów bez skarp lub rozparcia ciankami przy g boko ciach:

h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i wirach,
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i i ach

przy powi kszaniu skarp i nasypów nale y pami ta  o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
ro linnej oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu
wie ego gruntu starannie go zag szczaj c,

nale y unika  prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze wzgl du na du y ich koszt.

5.2.2. Zasypywanie wykopów

Wykopy nale y zasypywa  niezw ocznie po zako czeniu prac budowlanych, aby nie nara  wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dzia anie wp ywów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
Wykopy nale y zasypywa  warstwami grubo ci 20 cm starannie je zag szczaj c. W przypadku wykonywania tych
prac w okresie zimowym nale y uwa , aby ilo  zamarzni tych bry  w zasypce nie przekracza a 15 % jej
obj to ci. Do zasypywania wykopów wewn trz budynku nie wolno u ywa  zamarzni tego gruntu. Do
zasypywania wykopów nie mo na u ywa  gruntów zawieraj cych zanieczyszczenia i sk adniki organiczne
mog ce spowodowa  procesy gnilne.

5.3. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych mo na uj  nast puj co:

roboty ziemne musz  by  prowadzone zgodnie z posiadan  dokumentacj ,
przed przyst pieniem do robót nale y bezwzgl dnie wyznaczy  przebieg instalacji podziemnych, a w
szczególno ci linii gazowych i elektrycznych,
roboty w bezpo rednim s siedztwie instalacji podziemnych nale y prowadzi  szczególnie ostro nie i pod
bezpo rednim nadzorem kierownictwa robót,
w odleg ciach mniejszych od 0,5 m od istniej cych instalacji roboty nale y prowadzi  r cznie, 
teren, na którym prowadzone s  roboty ziemne, powinien by  ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegaj ce,
wykopy powinny by  wygrodzone barierami, ustawionymi w odleg ci co najmniej 1,0 m od kraw dzi
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wykopu,
wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy w skoprzestrzenne i jamiste powinny by  bezwzgl dnie zabezpieczone przez rozparcie cian,
do wykonania deskowa  stosowa  nale y jedynie drewno III lub IV klasy,
deskowanie zabezpieczaj ce wykop powinno wystawa  minimum 15 cm ponad kraw  wykopu w celu
zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
deskowanie  rozbiera  si  warstwami  szeroko ci  do  40  cm  od  do u  odpi owuj c  stojaki  w  miar
rozbierania cian,,
schodzi  i wchodzi  do wykopu mo na jedynie po drabinkach i schodniach,
odleg  mi dzy kraw dzi  wykopu a sk adowanym gruntem powinna by  nie mniejsza ni : 3,0 m dla
gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych,
niedopuszczalne jest sk adowanie gruntów w odleg ci mniejszej od 1,0 m od kraw dzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem e obudowa jest obliczona na dodatkowe obci enie odk adem gruntu,
niedopuszczalne jest sk adowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina od amu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,
w przypadku osuni cia si  gruntu lub przebicia wodnego nale y wstrzyma  roboty, zabezpieczy  miejsce
niebezpieczne i usun  przyczyn  zjawiska; do usuni cia usterek lub przebi  wodnych nale y przyst pi
niezw ocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,
gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan  znalezione niewypa y lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nale y przerwa , miejsce odpowiednio zabezpieczy  i niezw ocznie
powiadomi  w ciwe w adze administracyjne i policj ,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szcz tki archeologiczne nale y roboty przerwa ,
teren zabezpieczy  i powiadomi  w ciwy Urz d Konserwatorski, 
w przypadku odkrycia pok adów kruszyw lub innych materia ów nadaj cych si  do dalszego u ytku
nale y powiadomi  inwestora i uzyska  od niego decyzj  co do dalszego post powania.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Po wykonaniu wykopu nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu i wyko czenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dok adno  wykonania nie przekracza tolerancji podanych w  normach
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01. Sprawdzeniu podlega:

 wykonanie wykopu i pod a
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie wykopu
 stan umocnienia wykopów
 wykonanie zasypu
 zag szczenie.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST 00-01 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostk  obmiaru jest:
- 1 [m3]  wykonanego wykopu,
- 1 [m2]  uporz dkowanej powierzchni po wykopach.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór robót ziemnych nale y dokona  zgodnie z PN/B-06050.
Odbiorowi podlega ilo  i jako  wykonanego wykopu i wykonania zasypki.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w oparciu o
odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen  jako ci robót .
Cena rycza towa obejmuje :

- wykonanie wykopów
- ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli
- umocnienia wykopów w zakresie niezb dnym do zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót ,
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- wywóz zb dnej ilo ci urobku z terenu budowy ,
- koszt zakupu i transportu piasku ,
- zasypanie wykopów z zag szczeniem ,
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót .

10. Przepisy zwi zane
Ogólne wymagania dotycz ce przepisów zwi zanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.

10.1. Pozosta e przepisy i normy

PN-B-02480 - Grunty budowlane . Symbole . Podzia  i opis gruntów
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu,
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze,
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-00.03 
ROBOTY W ZAKRESIE MODERNIZACJI TRAKTÓW PIESZYCH  I

PLACÓW UTWARDZONYCH
CPV 45233260-9 

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem modernizacji traktów pieszych i placów utwardzonych w ramach inwestycji pod nazw
„Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych  SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
modernizacji traktów pieszych z kostki betonowej brukowej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze, pomocnicze i uzupe niaj ce oraz te,
które nie zosta y wymienione w niniejszej specyfikacji b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej.
Powy sze nale y uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót.

2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne: pkt.
2.

2.1. Kruszywo oraz piasek podk adowy pod chodnik okapowy.
Nale y  stosowa   kruszywa  mineralne  odpowiadaj ce  wymaganiom PN/B-067121:97. Uziarnienie  kruszywa
powinno  by   ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  za onych  parametrach
wymaganych  dla  produkowanego  wyrobu.

Piasek  na  podsypk   powinien  odpowiada   wymaganiom  PN/B06712.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic,
chodników itp. okre la PN-EN 1338.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej wydanej przez uprawnion  jednostk . Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni ,
plam i  ubytków.  Powierzchnia  górna  kostek  powinna  by  równa i  szorstka,  a  kraw dzie  kostek  równe i  proste,
wkl ni cia nie powinny przekracza  3 mm dla kostek o grubo ci  80 mm.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o gr. 60 mm. Do wykonania nawierzchni
podjazdu do kuchni stosowa  kostk  brukow  gr. 8 cm.
Kolor kostki na chodniki — czerwona, na podjazd do kuchni – szara.

Nale y stosowa  kostk  betonow  o wymiarach 10x20x6 cm oraz 10c20x8 cm dwuwarstwow  - z betonu warstwy
spodniej konstrukcyjnej i warstwy cieralnej (górnej) zwykle barwionej grubo ci min. 4 mm. Po dane jest, aby
wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo liwia y wykonanie warstwy o
szeroko ci  0,5  m,  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczno ci  przecinania  elementów  w  trakcie  ich  wbudowywania  w
nawierzchni .
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Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym

pod e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Obrze a
Obrze e trawnikowe 100x30x8 cm.

2.4. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nale y stosowa  nast puj ce materia y:

a) na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  podjazdu dla niepe nosprawnych i schody mieszank
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadaj cej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-EN 13242:2004,
- piasek amany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

c) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piasek naturalny spe niaj cy
wymagania PN-EN 13242:2004.

Sk adowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow  powinno
odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo na przechowywa
do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym,
b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i cianach oraz
pod ogach suchych i czystych. 

Cement dostarczony na paletach magazynuje si  razem z paletami, z dopuszczaln  wysoko ci  3 szt. palet. Cement
niespaletowany uk ada si  w stosy p askie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje si  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego za adowania i wy adowania.

3. Sprz t
Roboty ziemne mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz tu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Sprz t do wykonania nawierzchni
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si :

a) r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia;
urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ).
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin
elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y.
Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom zawartym w normach PN i
BN, wytycznych IBDiM wzgl dnie opracowanej ST zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki.

4. Transport i sk adowanie
4.1.Kruszywo
Kruszywo nale y przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych przed rozsypaniem., rozpyleniem, zanieczyszczeniem
oraz  zmieszaniem  z  innymi  kruszywami  (np.  innych  klas,  gatunków,  itp.).  Wy ej  wymienionych  zasad  nale y
przestrzega  równie  przy za adunku i wy adunku.
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Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2. Kostka brukowa i obrze a chodnikowe
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie
pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Cement 
Cement w workach mo e by  przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi rodkami
transportu, w sposób nie powoduj cy uszkodze  opakowania. Worki przewo one na paletach uk ada si  po 5 warstw
worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uk ada si  na p ask, przylegaj ce do siebie, w równej wysoko ci
do 10 warstw. adowanie i wy adowywanie zaleca si  wykonywa  za pomoc  zmechanizowanych urz dze  do
poziomego i pionowego przemieszczania adunków. Cement luzem mo e by  przewo ony w zbiornikach
transportowych, czystych i wolnych od pozosta ci z poprzednich dostaw oraz nie powinien ulega  zniszczeniom
podczas transportu. rodki transportu powinny by  wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania cementu.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie chodników
5.1.1. Pod e

Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchy ki od grubo ci podsypki nie powinny
przekracza  ± 1 cm.
Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie
rozsypywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona
podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r cznymi) lub
zag szczarkami wibracyjnymi.
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola
wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e
wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m.
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania
cementu w podsypce.

5.1.2. Uk adanie kostki brukowej betonowej

5.1.2.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania.

Wykonawca przedk ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru mo e poleci
Wykonawcy u enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej.

5.1.2.2. Warunki atmosferyczne.

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia
nie ni szej ni  +5ºC. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach
od 0ºC do +5ºC, przy czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym
przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.).

5.1.2.3. U enie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie
robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
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Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem
kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek.
Uk adanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni brukarze.

Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza
si .

Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna
trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek
ciekowych ( cieków).

Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy kostkowe
wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na
budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.).

5.1.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca.

Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku
poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzd nym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e.

5.1.2.5. Spoiny.

Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d szymi
bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi k t 45°, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia
kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni.

Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  piaskiem lub piaskiem z cementem.

Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

5.1.2.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej
wykonaniu  nale y  przykry  warstw  wilgotnego piasku o  grubo ci  od  3,0  do  4,0  cm i  utrzymywa  j  w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15o C) do
3 tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie uk adania kostki betonowej

Nie nale y uk ada  kostki w temperaturze 0°C lub ni szej. Je eli w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach
0¸5°C, a w nocy spodziewane s  przymrozki, kostk  betonow  nale y zabezpieczy  matami lub innym materia em o

ym przewodnictwie ciep a.

5.2. Wykonanie chodników – opis robót
Przeznaczone do remontu piesze i jezdne ci gi komunikacyjne oraz pozosta e tereny utwardzone zosta y

zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Konstrukcj  nawierzchni utwardzonych wokó  budynku projektuje
si  nast puj co:
Dla drogi komunikacji wewn trznej oraz miejsc parkingowych:

warstwa odcinaj ca z piasku gr. 10 cm
warstwa dolna  31,5-65 gr. 15 cm - podbudowy z kruszywa amanego stabilizowana mechanicznie  
warstwa górna  0-31,5 gr. 8 cm - podbudowy z kruszywa amanego stabilizowana mechanicznie 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

Dla ci gów pieszych i placów utwardzonych:
pospó ka zag szczona gr. 12-15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
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Podczas odtwarzania powierzchni utwardzonych nale y odtworzy  z kostki betonowej istniej ce na ci gach
schody terenowe. Spadki pod ne i poprzeczne ci gów pieszych nale y ukszta towa  tak, aby nast powa
samoczynny sp yw wody deszczowej na przyleg y teren zielony. Teren odtwarzanych ci gów pieszych nale y
ukszta towa  tak, aby znajdowa  si  nieco powy ej (ok. 6 cm) górnej powierzchni terenów zielonych, aby umo liwi
przep ywanie wód deszczowych na zieleniec.
Ci gi piesze okalaj ce budynek ukszta towa  ze spadkiem w kierunku „od budynku” (min. 2% spadku).
Wszystkie ci gi piesze zako czy  obrze em betonowym 8x30 cm; ci gi jezdne zako czy  kraw nikiem betonowym
15x30.
No no  pod a winna  spe nia  wymogi rozporz dzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Trakty piesze i place utwardzone
6.1.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych, oraz kraw ników
posiada atest wyrobu. Niezale nie od posiadanego atestu Wykonawca powinien da  od producenta wyników
bie cych bada  wyrobu na ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzyma ci na ciskanie pobiera  6 próbek
(kostek).

Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga  podanych w pkt 2.2. i
wyniki bada  przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.1.2. Badania w czasie robót

6.1.2.1. Sprawdzenie pod a i podbudowy

Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi
SST.

6.1.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.2. niniejszej Specyfikacji.

6.1.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji:

- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.1.3.1. Nierówno ci pod ne

Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at  lub planografem zgodnie z norm  BN-68/8931-04  nie powinny
przekracza  0,8cm.

6.1.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  

± 0,5%.

6.1.3.3. Niweleta nawierzchni

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie

powinny przekracza  ± 1cm.

6.1.3.4. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5cm.

6.1.3.5. Grubo  podsypki
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Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ± 1,0 cm

6.1.4. Cz stotliwo  pomiarów

Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej wymienionych w pkt.6.4 powinna
by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w
pkt.6.4 by y przeprowadzone nie rzadziej ni  2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach  lub przekroju poprzecznego
oraz wsz dzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s :

- u enie chodnika – [m2]
- u enie obrze y trawnikowych – [mb.]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te niniejsz  SST, za wyj tkiem u enia kostek chodnikowych  podlegaj  zasadom odbioru
robót zanikaj cych

9. Podstawa p atno ci
Wymagania dotycz ce p atno ci zostan  okre lone w umowie

10. Przepisy i normy zwi zane
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pó n. zm.).
- Ustawa z  dn. 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881 z pó n.
zm.)

10.1. Pozosta e przepisy i normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.04 
OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261320-3

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdzia u s  wymagania dotycz ce wykonania monta u i odbioru rur spustowych i obróbek
blacharskich w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul.
Broniewskiego 12 w B dzinie”.

1.2. Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu monta  rynien,
rur spustowych i obróbek blacharskich.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i pomocnicze i uzupe niaj ce oraz te, które nie zosta y wymienione w
niniejszej specyfikacji b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powy sze nale y
uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonywania oraz za zgodno  z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Materia y
Nale y zastosowa  materia y zgodne z dokumentacj  projektow  oraz wytycznymi producentów. Zastosowane
materia y do wykonywania rur spustowych i in. obróbek blacharskich powinny mie  m.in.:

- aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
- certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
- certyfikat na znak bezpiecze stwa,
- certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych na budowie
materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.

Stosowane materia y:

 rynny z blachy powlekanej Ø150mm (2),
 rury spustowe z blachy powlekanej Ø125mm (1), (2),
 parapety zewn trzne i obróbki dachowe z blachy obustronnie powlekanej pow ok  poliuretanow  grubo ci

min. 0,50-0,55 mm (1), (2).
Zamontowa  rury spustowe o rednicy 125 mm z blachy powlekanej, rury w czy  w istniej ce  wpusty na poziomie
terenu.
Parapety, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe w kolorze br zowym RAL 8017.

3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w wymaganiach ogólnych ST. Sprz t wykorzystywany przez
Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. Podczas transportu materia y
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zabezpieczy  przed przemieszczaniem.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Obróbki nale y wykona  z blachy powlekanej
grubo ci min. 0,5 mm. Obróbki mo na wykonywa  w temperaturze powy ej –15ºC. Robót nie mo na wykonywa  na
oblodzonych powierzchniach.
Rury spustowe powinny by :

 mocowane do cian  uchwytami  rozstawionymi  w odst pach  nie wi kszych ni  2,0m w sposób trwa y
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

 posiada  wloty wpustów dachowych zabezpieczone specjalnymi ko pakami ochronnymi na onymi na
wpust zabezpieczaj cymi przed zanieczyszczeniem li mi lub innymi elementami mog cymi sta  si
przyczyn  niedro no ci rur spustowych. 

Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych winny spe nia  nw. wymagania:

w dachach z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym
spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza  25,0 m
wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m od elementów ponaddachowych
wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami ochronnymi na onymi
na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub innymi elementami mog cymi sta  si
przyczyn  niedro no ci rur spustowych
rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny z blachy powlekanej powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza
blachy i sk adane w elementy wielocz onowe, by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm. Rynny
powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci
arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,

Rury spustowe winny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy.

Mocowanie rur spustowych  do cian uchwytami rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w wymaganiach ogólnych ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegó owe
Roboty zwi zane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
podk adu,
jako ci zastosowanych materia ów,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem,
szczelno ci po cze .

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru ko cowego
obróbek blacharskich nale y dokona  po zako czeniu robót, po deszczu.

Podstaw  do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowi  nast puj ce
dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów obróbek,
zapisy dotycz ce wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materia ów,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera : 

35



- zestawienie wyników kontroli i odbiorów cz ciowych, jak równie  ko cowych,
- stwierdzenie zgodno ci  lub  niezgodno ci wykonania  robót  pokrywczych z dokumentacj ,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji powinien wchodzi  program

utrzymania pokrycia - obróbek blacharskich.
Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s  zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny by  odebrane. W takim
przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

poprawi  roboty i elementy obróbek i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci pokrycia, nale y
obni  cen  za wykonane prace,
w przypadku gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania - rozebra  obróbki w miejscach, w których
nie odpowiadaj  one wymaganiom i ponownie je wykona .

7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - obróbki blacharskie – 1 m2 powierzchni,
- dla robót - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z wymaganiami
ogólnymi ST. Podstaw  odbioru robót jest protokó  odbioru.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
- sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, w azów itp.
- sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien
- sprawdzenie szczelno ci po cze  rynien i rur spustowych.

9. Podstawa p atno ci
Obróbki blacharskie:

-p aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, wykonanie  po cze , uporz dkowanie
stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe:
-p aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie  po cze ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi zane
Ogólne wymagania dotycz ce przepisów zwi zanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt
10.
10.1. Pozosta e przepisy i normy

PN/B-94701:1999 - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2005 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz  C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.05
IZOLACJA CIEPLNA CIAN ZEWN TRZNYCH CPV 45321000-3

1. WST P
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych
izolacj  ciepln cian zewn trznych w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y
Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”.

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi przepisami
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót obj tych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu nast puj cego zakresu prac:

wykonanie izolacji termicznej cian zewn trznych  styropianem EPS 70-040 gr. 18 cm
wykonanie izolacji termicznej scian cokolowych styropianem EPS 70-040 gr. 18 cm
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych  styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm,

      ocieplenie kominów styropianem EPS 100-038  gr. 5 cm,
      drobne roboty budowlane.

,

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót podlega przepisom ustawy prawo budowlane i odpowiedzialny jest za jako

wykonywanych robót oraz ich zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odst pstwa od dokumentacji winny posiada  pozytywne uzgodnienia nadzoru
autorskiego i winny by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przebieg procesu wykonawczego robót
dociepleniowych winien by  rejestrowany w dzienniku budowy.

Przyst pienie do realizacji ocieplenia mo liwe jest po:

zako czeniu robót na dachowych
zako czeniu wewn trznych procesów „mokrych” w stopniu zapewniaj cym ustabilizowanie poziomu

wilgotno ci cian zewn trznych
zako czeniu przybudowy tarasów zewn trznych
zako czeniu zewnetrznych robot budowlanych 
zako czeniu realizacji izolacji cian cz ci podziemnej budynku.

Temperatura otoczenia w czasie nak adania i wi zania zapraw klej cych oraz zaprawy tynkarskiej powinna wynosi
co  najmniej  +5°C i  nie  wi cej  ni  +25 °C (chyba,  e  aprobata  techniczna  na  dany zestaw podaje  inaczej).  Bez
dodatkowego zabezpieczenia w postaci os ony z plandek rusztowaniowych niedopuszczalne jest prowadzenie robót w
czasie opadów atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz je eli
zapowiadany jest spadek temperatury poni ej 0°C w przeci gu 24 godzin.

Przed przyst pieniem do realizacji robót docieplenia cian zewn trznych nale y przeprowadzi  próby
wytrzyma ciowe przyklejania izolacji do pod a oraz wyrywania czników mechanicznych z pod a.

2. MATERIA Y
Wszystkie materia y wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej cz ci kosztowej mog

zosta  zast pione równowa nymi, o ile nie wp ynie to niekorzystnie na jako  wykonywanych robót.
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Zgodnie z Instrukcj  ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków" do robót
dociepleniowych nale y wybiera  kompletny system izolacji cieplnej okre lony aprobat  techniczn ; nie nale y
stosowa  "sk adanki" elementów sk adowych systemów z ró nych aprobat technicznych, gdy  stosowanie materia ów
ró nych producentów powoduje brak udzielenia gwarancji gwarancji na ca y system.

2.1. Styropian 
yty styropianowe winny spe nia  wymogi normy PN-EN 13164:2004. Zast pi a ona norm  polsk  PN-B-

20130:1999 i PN-B-20130/Az1:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - P yty styropianowe (PS-E)",
która tym samym zosta a wycofana ze zbioru Polskich Norm. Spowodowa o to konieczno  przej cia producentów
styropianu na ocen  zgodno ci z now  norm  i nowe oznaczenia. Aktualne przepisy Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 w § 2 p.1) stanowi , e przez specyfikacj  techniczn ,
z któr  zgodno  powinien zadeklarowa  producent, nale y rozumie  m.in. "(...) Polsk  Norm , niemaj  statusu
normy wycofanej...". Tym samym nie mo na dokona  oceny zgodno ci ani wystawi  deklaracji zgodno ci z norm
nieaktualn , oznaczy  wyrobu znakiem budowlanym i wprowadzi  go do obrotu.

Do izolacji elementów wskazanych w projekcie nale y zastosowa  styropian wodoodporny o wymiarach:

-d ugo  do 1000 mm
-szeroko  do 500 mm
-grubo  od 20 mm do 200 mm co 10 mm

charakteryzuj cy si  nast puj cymi parametrami, zgodnie z PN-B-20132:2004:
Dla izolacji cian zewn trznych i coko ów budynków oraz stropu zewn trznego wysuni tego  nad schodami przy
grubo ci docieplenia 180 mm  – odmiana EPS 70-040 Fasada:

sto  pozorna : =15-10%  kg/m3

wspó czynnik przewodzenia ciep a w 10°C:  0,04 W/m·K 
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym: 70 kPa
wytrzyma  na rozci ganie: nie mniej ni  100 kPa
ch onno  wody po 24h:  0,2 %
stabilno  wymiarów w temp. 70ºC po 48 h nie wi cej ni  2%:
- d ugo : nie wi cej ni  +/-2 mm
- szeroko : nie wi cej ni  +/-2 mm
- grubo : nie wi cej ni  +/-1 mm
zdolno  samoga ni cia:  samogasn ce
klasa reakcji na ogie :  E

Dla izolacji cian zewn trznych – o cie a okien i drzwi oraz kominów budynków przy grubo ci docieplenia 20 mm
i 50 mm – odmiana EPS 100-038:

sto  pozorna : =15-10%  kg/m3

wspó czynnik przewodzenia ciep a w 10°C:  0,038 W/m·K 
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym: =>100 kPa
wytrzyma  na zginanie: nie mniej ni  150 kPa
ch onno  wody po 24h:  0,2 %
stabilno  wymiarów w temp. 70ºC po 48 h nie wi cej ni  2%:
- d ugo : nie wi cej ni  +/-6 mm
- szeroko : nie wi cej ni  +/-2 mm
- grubo : nie wi cej ni  +/-1 mm
zdolno  samoga ni cia:  samogasn ce
klasa reakcji na ogie :  E

yty styropianowe nie powinny reagowa  chemicznie z adnym sta ym materia em budowlanym, jakie
mo na spotka  na placu budowy, nie powinny zawiera adnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny by
odporne równie  na dzia anie wszelkiego rodzaju kwasów oraz na proces starzenia. P yty styropianowe powinny by
odporne na procesy gnilne w wilgotnym rodowisku, zachowywa  swoje w ciwo ci fizyczne, kszta t i wymiar, nie
ch on  wilgoci.

Stosowane wyroby winny by  wykonane zgodnie z wymogami z obowi zuj cymi normami, winny posiada
aktualne atesty i aprobaty dopuszczaj ce je do stosowania.

Docieplenie o cie y styropianem gr. 3cm odmiany EPS 100-038 Fasada.
Ocieplenie kominów wentylacyjnych p yt  styropianow  EPS 70-040 gr. 5 cm pod warstw  zbroj  z siatki i zaprawy
klejowej. ocieplenie nale y wykona  od wysoko ci obróbki blacharskiej do otworów wentylacyjnych. nast pnie ca
kominów otynkowa  tynkiem silikatowym w kolorze elewacji. otwory wentylacyjne zabezpieczy  siatk ,
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2.2. Materia y pomocnicze
Materia y pomocnicze obejmuj  wszystkie elementy monta owe dla wykonania izolacji termicznej, tj. kleje

do styropianu, ko ki monta owe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy coko owe i naro ne aluminiowe, itp.

zaprawa klej ca do mocowania p yt styropianu – przyczepno  do betonu: > 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1
MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), max/min grubo  zaprawy – 2/5 mm;
siatka podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolerancj  5 g do zbrojenia zapraw elewacyjnych z w ókna
szklanego impregnowanego alkalioodporn  dyspersj  tworzywa sztucznego;

czniki - warstw  izolacyjn  nale y mocowa cznikami do pod a (nawet w przypadku u ywania zaprawy
klej cej). Ilo czników (ko ków) na jeden m2 lub jedn  sztuk  p yty jest zale na od projektu, jednak nie
mniej ni  6 sztuk na 1m2. D ugo czników o rednicy 10 mm nale y dobra  w zale no ci od grubo ci
styropianu. Przy mocowaniu styropianu stosowa  trzpienie z tworzywa;
profile coko owe - listwy startowe o szeroko ci zale nej od grubo ci p yt styropianowych mocowane przy
pomocy wkr tów (ko ków rozporowych) do ciany na takiej wysoko ci od pod a jaka jest zalecana w
projekcie. Listwy powinny by  wypoziomowane oraz mocowane w linii prostej.  Ewentualne nierówno ci
ciany kompensowa  nale y podk adkami pod listw  startow ;

naro niki - naro niki aluminiowe z siatk  z w ókna szklanego do zabezpieczania naro y. Mo na je równie
stosowa  wsz dzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed mo liwo ci  uszkodze  mechanicznych
ostrych kraw dzi cian.
preparat gruntuj cy do gruntowania warstwy zbrojonej bia y lub zbie ny z kolorystyk  tynków - gotowa
emulsja gruntuj ca o g sto ci: ok. 1,0 g/cm3 s ca do gruntowania wszystkich porowatych i ch onnych
pod y betonowych, p yt cementowych i gazobetonu, p yt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych itp. Podk ad gruntuj cy winien posiada  du  zdolno
penetracji, wnika  silnie w g b nawet bardzo starych i suchych pod y powoduj c ich wzmocnienie, winien
charakteryzowa  si  te  paro przepuszczalno ci . Podk d winien by  niepalny, a zagruntowana powierzchnia
odporna na temperatury od -20°C do 80°C. ;
podk adowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania pod a przed po eniem
cienkowarstwowych tynków: mineralnych koloru bia ego o g sto ci: ok. 1,5 g/cm3  i o przyczepno ci do
betonu min. 1MPa.
silikonowe wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przeznaczone do r cznego wykonywania wypraw
zewn trznych w bezspoinowych systemach ocieple cian zewn trznych budynków, o granulacji 1,5 mm i
o fakturze nakrapianej typu baranek, tworz ce po wyschni ciu warstw  paroprzepuszczaln  i hydrofobow , o
du ej odporno ci na czynniki atmosferyczne, mycie itp. o g sto ci: ok. 1,50 g/cm3, przyczepno ci min. 0,6
MPa. Zaleca si  zastosowanie tynku zawieraj cego mikrow ókna dodatkowo wzmacniaj ce struktur  tynku w
celu zwi kszenia odporno ci na ró nego rodzaju uszkodzenia;  kolor tynku -  zgodnie z projektem
technicznym.

Wszystkie materia y winny by  zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, posiada  aktualne
certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczaj ce do stosowania.

3. SPRZ T
Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i

sprz tu gwarantuj cych w ciw , to jest spe niaj  wymagania specyfikacji technicznej, jako  robót.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu  na  jako  wykonywanych  prac,  zarówno  w  miejscu  tych  prac,  jak  te  przy  wykonywaniu  czynno ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, itp. Sprz t u ywany przez
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ocieplenie cian zewn trznych.
System BSO polega na przymocowaniu p yt styropianowych do cian zapraw  klej  i cznikami, wykonaniu
warstwy zbrojonej siatk  z w ókna szklanego oraz wyko czeniu ca ci cienkowarstwow  wypraw  tynkarsk .
Wyprawa winna by  wykonana przy u yciu tynku silikonowego.

Do docieplenia cian zewn trznych nale y zastosowa :
Samogasn ce p yty styropianowe gr. 18,0  cm odmiany EPS 70-040, wg PN-EN 13163:2004. O cie a
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okien i drzwi docieplone styropianem EPS 100-038 gr. 2,0 cm, kominy ponad dachem docieplone styropianem EPS
70-040 gr. 5,0 cm.

 Masa klej ca - jednosk adnikowa w postaci proszku do zarabiania czyst  wod  bezpo rednio przed
yciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. 

 Siatka - odporna na dzia anie rodków alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do zbrojenia du ych
powierzchni w ramach systemu ocieple , do zatapiania w zaprawie klejowo-szpachlowej. Wielko  oczek siatki: ok.
3,5 x 4 mm. Zu ycie: 1,1 mb/m (zak ad 10 cm), przy rozwijaniu nie powinna wykazywa  poprzecznego sfalowania.

 Dyble - Ø 8 lub Ø 10 d ugo ci  min. 25 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym. 
 Masa tynkarska - tynk silikatowy o uziarnieniu 1,0-1,5 mm w postaci gotowej do bezpo redniego

nak adania zawieraj ca najnowsze polimery akrylowe nadaj ce dobr  odporno  na dzia anie warunków
atmosferycznych, zapewniaj ce du  trwa , elastyczno , nietoksyczno , mrozoodporno , odporno  na spaliny i
zwi zki alkaliczne. 

 Podk ad gruntuj cy - gotowy do u ycia podk ad gruntuj cy pod tynki szlachetne stosowany jako rodek
wyrównuj cy ch onno  pod a i polepszaj cy przyczepno  dla tynków.

LISTWY COKO OWE

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale y zastosowa  tzw.
listwy coko owe, daj ce pewne, trwa e i estetyczne wyko czenie elewacji od do u. Listw  jest aluminiowy
kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci styropianu, mocowany do pod a stalowymi ko kami rozporowymi.
Monta   profili coko owych  wykona  na rz dnej ok. +50cm ko kami rozporowymi do ciany co 1mb z wywini tym
pasem z tkaniny szklanej.

MOCOWANIE P YT STYROPIANOWYCH

Przyklejenie p yt styropianowych metod  pasmowo – punktow , mijankowo. Rozwi zanie wykona  wg.
dyspozycji systemowej. Zapraw  klejow  roz  na równym pod u cian pac  grzebieniow . Ilo  kleju powinna
by  ka dorazowo tak dobrana, e po doci ni ciu p yty do pod a powinien on pokry  min. 60% powierzchni. P yty
styropianu uk ada  poziomo, mijankowo (w cegie ) - tak e w naro nikach, na docisk i mocowa  do cian po
stwardnieniu zaprawy klejowej systemowymi cznikami z tworzywa, zaczynaj c od do u, ewentualne szczeliny
mi dzy p ytami wype ni  klinami ze styropianu lub piank  ekspansywn  (nie wolno zalewa  szczelin zapraw  lub
klejem). Ilo  ko ków i rozstaw na p aszczy nie  w obszarze naro nikowym szeroko ci 2m i do wysoko ci 8 m - 4 do
6 sztuk na 1 m2.  Prawid owo osadzone dyble nie wystaj adnym fragmentem wi cej ni  o 1 mm ponad powierzchni ,
a w przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Szczegó owe
dyspozycje znajduj  si  w wytycznych technologicznych systemu. Styropian na filarkach mi dzyokiennych montowa
dwuwarstwowo: warstwa I - wype niaj ca zag bienia cian ok. 2cm, warstwa II – do lica docieplenia ciany. 

Uszczelnienia styków styropianu ze stolark lusark  i obróbkami blacharskimi nale y wykona  przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W s siedztwie wszystkich naro ników okiennych i drzwiowych oraz innych
otworów elewacji przyklei  uko ne pod katem 45º wk adki z siatki zbroj cej (min. 20x30 cm).  Wykona
wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okien i drzwi osadzaj c  aluminiowy k townik ochronny oraz
dodaj c dodatkowe wzmocnienie z siatki zbroj cej.

WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm g ad  z kleju, w którym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbroj ca z w ókien szklanych. Siatka jest
zabezpieczona powierzchniowo poprzez k piel ochronn  przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. 

Warstw  klejow  nale y naci ga  na cian  z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pac  z bat  10/12 mm
w bruzdy. W tak naniesionym kleju nale y zatopi  i zaszpachlowa  na g adko siatk  zbroj . Poszczególne pasma
siatki uk ada  pionowo lub poziomo z zak adem szeroko ci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Po
ca kowitym wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj.  nie wcze niej ni  po 2 dniach, mo na przyst pi  do wykonywania
podk adu tynkarskiego. 

W celu wzmocnienia wyprawy nale y cian  do wys. 2,5 m za zbroi  przez 2 krotne u enie siatki zbroj cej.

PODK AD TYNKARSKI 

Na such  warstw  zbrojon  (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanie  szczotk  lub wa kiem podk ad
tynkarski odpowiedni dla tynku zewn trznego. Podk ad tynkarski mo e s  jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesi cy w sytuacji, gdy np.: na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest
mo liwe na enie tynków.

TYNK ZEWN TRZNY 
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Wyprawami w projektowanym systemie docieple  s  cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne
barwione w masie (2) i tynki silikatowe (1) o uziarnieniu 1,5mm.

Czynno ci nak adania i fakturowania tynków silikonowych mog  by  prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezpo redniego nas onecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materia  nale y naci ga  na
pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej g adkiej i zaciera  koli cie,
aby wydoby  struktur  drobnego baranka. Nadmiar tynku ci gn  równie  pac  stalow  g adk  do warstwy o
grubo ci ziarna. 

Przerwy technologiczne w trakcie nak adania tynków zaplanowa  tak, aby pokrywa y si  z liniami naturalnych
rozgranicze  elewacji jak naro niki, dylatacje lub wykona  je z du  dok adno ci  stosuj c samoprzylepne ta my
malarskie.

5.2. Monta  daszku systemowego.
Nad g ównym wej ciem do kuchni zamontowa  daszek systemowy  w wersji modu owej. Wielko  modu u
bazowego:  rozpi to  150 cm i wysoko  75 cm na konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo  na kolor RAL
8017 z p yt  dymn  (br z) z poliw glanu np. typ ARCO prod.ROBELIT2874x1420mm; projektowane zadaszenie
dostarczane jest wraz z kompletem niezb dnych akcesoriów monta owych, monta  zadaszenia wg instrukcji monta u
dostarczonej przez producenta z zastosowaniem tulei ochronnych w warstwie izolacji termicznej cian. Identyczne zada-
szenie nad nowymi drzwiami do wiatrolapu segm. 7, lecz o wymiarze 200 cm i wysokoœci 75 cm.
5.3. Monta  nawiewników okiennych.
W celu poprawy wentylacji pomieszcze  w oknach pomieszcze  socjalnych (2) na wysoko ci min. 2 m powy ej
poziomu posadzki nale y zamontowa  nawiewniki higrosterowane o przep ywie powietrza min. 35 m3/h. Projektuje
si  monta  nawiewników higrosterowanych z mo liwo ci  r cznego przymkni cia i okapem standardowym, o
wydajno ci min. 35 m3/h i o poziomie t umienia ha asu 33 dB. 

5.5. Pozosta e prace budowlane i wyko czeniowe.
W trakcie trwania robót dociepleniowych nale y wykona  nast puj ce prace budowlane i wyko czeniowe:

wykona  otwory wentylacyjne stropów docieplanych granulatem we ny mineralnej i zaopatrzy  je w
zewn trzne kratki wentylacyjne,

schody zewn trzne od strony poludniowej budynku oraz przy  wej ciu do piwnicy (kotlowni)   nale y
naprawi ; istniej  ok adzin  z p ytek sku , posadzk  oczy ci , uzupe ni  ubytki w konstrukcji. Nast pnie
nale y wykona  now  nawierzchni  schodów  wykonan  z p yt lastrykowych (kolor jasno szary) z
faktur  p omieniowan  o grubo ci 2 cm. Do klejenia p yt zastosowa  specjalne kleje elastyczne do u ytku
zewn trznego (np. firmy MAPEI Adesilex P9 Express). W trakcie wykonawstwa nale y zwróci  szczególn
uwag , aby klej na ony by  w sposób ci y, nie zostawiaj c wolnych przestrzeni pod p yt . P yty nale y
uk ada  metoda „wyciskania” kleju, co zapewni jego równomierne i ci e u enie pod p yt . Fugi pomi dzy

ytami zachowa  nie wi ksze ni  2 mm i równomiernie wype ni  zaprawa klejow  np. Sopro PFM. Przed
uk adaniem ok adziny z p yt lastrykowych, nale y pod e zaimpregnowa  podk adem gruntuj cym zalecanym
przez producenta kleju. Ok adziny nawierzchni schodów oraz spocznika wykona  zachowuj c spadki 1% na
zewn trz budynku,

barierk  przy schodach od strony poludniowej budynku oczy ci  i pomalowa  zestawem farb poliwinylowych
lub chlorokauczukowych w kolorze brazowym RAL 8017,

zamontowa  elementy zewn trzne, tj. jak uchwyty na flagi, przyciski dzwonkowe i o wietleniowe, tablice
metalowe, tablic  informacyjn  NFO iGW (w przypadku pozyskania przez inwestora rodków na realizacj
zadania) itp.

zamontowa  oprawy o wietlenia zewn trznego,
zamontowa  obróbki blacharskie, w tym: pasy podrynnowe i nadrynnowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm,
zamontowa  parapety zewn trzne z za lepkami – blacha powlekana gr. 0,55 mm. Przy wykonaniu nowych

parapetów zwróci  uwag  na prawid owy spadek (min. 5% spadku w kierunku na zewn trz) oraz na prawid owe
zamontowanie parapetów w sposób umo liwiaj cy swobodne ruchy parapetu wynikaj ce z pracy termicznej
blachy, tak aby drgania elementów blaszanych nie by y przenoszone bezpo rednio na cienkowarstwowy element
wyko czeniowy. wszystkie obróbki powinny by  tak wyprowadzone, aby ich kraw  by a oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obróbki powinny by  zamocowane w sposób stabilny,

zamontowa  rynny z blachy powlekanej o rednicy 150 mm i rury spustowe o rednicy 125 mm z blachy
powlekanej, rury w czy  w wymieniane wpusty na poziomie terenu, poni ej gzymsu wie cz cego budynek
rury nale y odsadzi  od lica ciany tak, aby mo liwy by  ich monta  na dociepleniu,

naprawi , oczy ci  i pomalowa  proszkowo na kolor brazowym RAL8017 i ponownie zamontowa  kraty zewn
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UWAGA: 

1. Wszelkie roboty budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy wykonywaniu
poszczególnych elementów robót, nale y przestrzega  zasad sztuki budowlanej, warunków BHP oraz warunków w

2. Do realizacji budowy mo na u ywa  jedynie materia ów posiadaj cych niezb dne atesty i aprobaty. 

3. Ocieplenie cian zewn trznych, cian piwnicznych, coko u i attyki nale y wykonywa ci le wg technologii
kompletnego, wybranego systemu, z zastosowaniem systemowych materia ów, substancji i akcesoriów oraz
posiadaj cy certyfikaty zgodno ci z polskimi normami, aktualne  aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne
PZH.

4. Wybrany system powinien posiada  klasyfikacj  ogniow  w zakresie nierozprzestrzeniana nierozprzestrzeniana
ognia /NRO/.

5. Kierownik budowy, w zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s  na wysoko ci, powinien opracowa
plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.
U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

6. Wszystkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mog  by  wprowadzone po ich
uzgodnieniu z autorem projektu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Przed przyst pieniem do prac dociepleniowych nale y przeprowadzi  kontrol  przygotowania do prac

wykonawczych.

Kontrola ta powinna polega  na :

sprawdzeniu wymaganych uprawnie  ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysoko ciach, do wykonania
robót ociepleniowych)

sprawdzeniu  kompletno ci zestawu narz dzi i maszyn s cych do prac wykonawczych
sprawdzeniu wa no ci odbioru rusztowa  roboczych 
sprawdzeniu wyposa enia ekipy w wymagane rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i ca ego systemu nale y do wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania cian powinna obejmowa :

kontrol  pod a
kontrol  mi dzyoperacyjn
kontrol  ko cow .

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej, wymagania ogólne.
8. ODBIÓR ROBÓT

Z uwagi na zanikaj cy charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wymagany jest cz ciowy
odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Ka dy cz ciowy odbiór zanikaj cych warstw systemu winien by
potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorów cz ciowych u atwia ocen  prawid owo ci wykonania
poszczególnych warstw systemu, oraz podnosi jako  odbioru ostatecznego.

Odbiory cz ciowe powinny dotyczy  prawid owo ci wykonania:

prac naprawczych pod a
przyklejenia warstwy izolacyjnej i zako kowania 
obróbek blacharskich 
warstwy zbrojonej 
wyprawy tynkarskiej i malowania

Prawid owo  wykonania nast puje po stwierdzeniu zgodno ci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji
technicznej i SIWZ w trybie zamówienia publicznego.

Ostateczny odbiór robót ociepleniowych nast puje po zg oszeniu przez wykonawc  zako czenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umow . Odbiór ten nast puje po stwierdzeniu zgodno ci wykonania robót z dokumentacj
techniczn , SIWZ a tak e dokumentacj  powykonawcz  na podstawie oceny ostatecznej oraz protoko ów odbiorów
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cz ciowych, wyników pomiarów i bada  jako ciowych. 
Jednym z mierników prawid owo ci wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola ilo ci zu ycia poszczególnych
materia ów, ze szczególnym uwzgl dnieniem zu ycia klejów i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mo liwa jest poprzez
porównanie prawid owo wykonanego  zestawienia materia ów z fakturami kompletatora. Zu ycia przyj te w
zestawieniu materia ów winny uwzgl dnia  planowane rzeczywiste zu ycia materia ów na danym obiekcie, instrukcje
producenta oraz wymagania warunków technicznych.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez inspektora nadzoru
przy udziale wykonawcy.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za wykonane prace obj te niniejsz  specyfikacj  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci u ytych
materia ów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników bada  i pomiarów.

Podstaw  p atno ci za wykonanie roboty w okresach miesi cznych b dzie kwota wynikaj ca z obmiarów stanu
zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie i sporz dzenie przez Wykonawc  protoko u odbioru tych
robót.

Protokó  odbioru robót b dzie podstaw  do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY I NORMY ZWI ZANE

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pó n. zm.).
- Ustawa z  dn. 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881 z pó n.
zm.)

10.1. Pozosta e przepisy i normy
Polska Norma PN – EN 1363:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Polska Norma PN - B - 20132:2005 „ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,
Polska Norma PN – EN 1362:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we ny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Polska Norma PN - EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”
Aprobaty Techniczne ITB dotycz ce wybranych systemów docieple
Materia y pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotycz ce w/w systemów
docieple  oraz wchodz cych w ich sk ad wyrobów
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.06
IZOLACJA CIEPLNA CIAN PIWNICZNYCH CPV 45321000-3

1. Wst p

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych
zwi zanych z wykonaniem izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych pionowych cian fundamentowych podczas
robót termomodernizacyjnych w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej
nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okre lenia podstawowe SST

Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s  zgodne z obowi zuj cymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem izolacji
pionowych cian fundamentowych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami In yniera.

2. Materia y

2.1 Ogólne wymagania

Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materia u z danego ród a nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozosta ych materia ów z tego ród a. Je eli materia y z akceptowanego ród a s  niejednorodne lub nie zadowalaj cej
jako ci, Wykonawca powinien zmieni ród o zaopatrywania w materia y. Odbiór techniczny materia ów powinien
by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.

2.2.Preparat gruntuj cy 

Parametry

konsystencja : g sta pasta
pozosta  suchej masy : oko o 70%
temp. powietrza i pod a podczas stosowania : od +5 st C do +35 st C
czas schni cia jednej warstwy : oko o 3h
hydroizolacja: 0,25-0,35 kg roztworu /m2 na 1 warstwa 

2.3. Masa bitumiczna do wykonania hydroizolacji 

Parametry nie gorsze ni :

konsystencja : g sta pasta
pozosta  suchej masy : oko o 60%
grubo  warstwy: do 2 mm
temp. powietrza i pod a podczas stosowania : od +5 st C do +35 st C
czas schni cia jednej warstwy : 3-5 dni
zu ycie:
hydroizolacja: 1,2 kg /m2 na 1 mm grubo ci warstwy
punktowe klejenie styropianu: ok. 1 kg/m2

Dla izolacji cian zewn trznych piwnicznych budynku przy grubo ci docieplenia 60 mm – odmiana EPS 100-038:
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sto  pozorna : =15-10%  kg/m3

wspó czynnik przewodzenia ciep a w 10°C:  0,038 W/m·K 
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym: =>100 kPa
wytrzyma  na zginanie: nie mniej ni  150 kPa
ch onno  wody po 24h:  0,2 %
stabilno  wymiarów w temp. 70ºC po 48 h nie wi cej ni  2%:

ugo : nie wi cej ni  +/-6 mm
szeroko : nie wi cej ni  +/-2 mm
grubo : nie wi cej ni  +/-1 mm
zdolno  samoga ni cia:  samogasn ce
klasa reakcji na ogie :  E

yty styropianowe nie powinny reagowa  chemicznie z adnym sta ym materia em budowlanym, jakie
mo na spotka  na placu budowy, nie powinny zawiera adnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny by
odporne równie  na dzia anie wszelkiego rodzaju kwasów oraz na proces starzenia. P yty styropianowe powinny by
odporne na procesy gnilne w wilgotnym rodowisku, zachowywa  swoje w ciwo ci fizyczne, kszta t i wymiar, nie
ch on  wilgoci.

Stosowane wyroby winny by  wykonane zgodnie z wymogami z obowi zuj cymi normami, winny posiada
aktualne atesty i aprobaty dopuszczaj ce je do stosowania.

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

Do wykonania iniekcji u ywa  sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy
systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrat
stateczno ci oraz szkodliwymi wp ywami atmosferycznymi.

Transport materia ów wykona  zgodnie z instrukcja producentów.

5. Wykonanie robót
Przed ustawieniem rusztowa  i w trakcie trwania robót zwi zanych z odtworzeniem traktów pieszych nale y wykona  
izolacj  cian fundamentowych budynku do g boko ci posadowienia aw fundamentowych (2,5 m p.p.t).

Po ods oni ciu i osuszeniu cian przyziemia nale y przygotowa  pod e, tak aby by o wolne od zabrudze  i no ne. 
Nale y usun  dotychczasowe pow oki, nacieki cementowe, ziemi , kurz oraz inne lu ne cz ci znajduj ce si  na nim.
Tak przygotowane pod e nale y zagruntowa  gruntem g bokopenetruj cym, po czym mo na przyst pi  do 
nak adania bitumicznej masy hydroizolacyjnej. Po ca kowitym przeschni ciu masy mo na przyst pi  do dalszych 
prac. Projektuje si  izolacj  termiczn cian zag bionych w postaci p yt styropianu wodoodpornego odmiany EPS 
100-038 grubo ci 6 cm, klejonych do pod a przy pomocy kleju bitumicznego. Jako dodatkowe zabezpieczenie 
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi nale y zastosowa  foli  t oczon , tzw. kube kow . Tak zaizolowane 
ciany mo na zasypa  gruntem. Powy ej poziomu terenu do wys. coko u (+50 cm n.p.t.) mo na zastosowa  styropian 

EPS 70-040  tej samej grubo ci.

Pas izolacji termicznej w strefie coko u nale y dodatkowo mocowa  do ciany za pomoc czników mechanicznych. 
Nast pnie wykona  warstw  zbrojon  siatk  z w ókna szklanego. Po wykonaniu robót elewacyjnych wyko czy  
ca  coko u p ytkami klinkierowymi. Do wykonania ok adziny u  p ytek mrozo-, chemo- i ognioodpornych, o 
nasi kliwo ci nie wi kszej ni  6%.

Uprzednio ca  powierzchni zagruntowa . P ytki klei  mrozoodporn  zapraw  klejow .

Grubo  warstwy zaprawy klejowej wg zalece  jej producenta. Bezpo rednio po u eniu p ytek nale y oczy ci  
spoiny z zaprawy klejowej. Spoinowanie mo na rozpocz  dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której u ono p ytki,
najwcze niej po 24 godz. Masa fuguj ca musi by  przeznaczona do konkretnego rodzaju ok adziny. Fuga powinna by
elastyczna i mrozoodporna.

6.Kontrola jako ci
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o
jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
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Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako  nie mog
by  dopuszczone do stosowania.

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze
co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta powinien by  on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez  In yniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

–dokumentacja techniczna,
–dziennik budowy,
–za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
–protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
–protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
–wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez Wykonawc .

Roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

–dostarczenie materia ów,
–przygotowanie i oczyszczenie pod ,
–wykonanie izolacji wraz z ochron ,
–uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy i normy zwi zane
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pó n. zm.).
- Ustawa z  dn. 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881 z pó n.
zm.)

10.1. Pozosta e przepisy i normy
Polska Norma PN – EN 1363:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Polska Norma PN - B - 20132:2005 „ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,
Polska Norma PN – EN 1362:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we ny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Polska Norma PN - EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”
Aprobaty Techniczne ITB dotycz ce wybranych systemów docieple
Materia y pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotycz ce w/w systemów
docieple  oraz wchodz cych w ich sk ad wyrobów.

46



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.07 
IZOLACJA CIEPLNA STROPODACHÓW CPV 45261410-1

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdzia u s  wymagania dotycz ce wykonania robót docieplenia stropodachów
niewentylowanych w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul.
Broniewskiego 12 w B dzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu docieplenie
stropodachów i dachu. Prace polegaj  na:

naprawie istniej cych pokry  z papy na stropodachach niewentylowanych  (podklei , usun  p cherze),
zagruntowaniu powierzchni ocieplanej nale y emulsyjn  mas  asfaltow  lub klejem w zale no ci od masy
klej cej,
ociepleniu stropodachów niewentylowanych  za pomoc  styropapy (styropian EPS 100-038 obustronnie
laminowany pap ) klejonej do pod a za pomoc  lepiku asfaltowego,
mocowaniu styropapy do powierzchni dachu za pomoc  ko ków 
pokrycie docieplonego dachu pap  termozgrzewaln  wierzchniego krycia.

Uwaga:
Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i pomocnicze, uzupe niaj ce oraz te, które nie zosta y wymienione w
niniejszej specyfikacji, b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powy sze nale y
uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonywania oraz za zgodno  z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  pkt
2.

Nale y zastosowa  materia y zgodne z dokumentacj  projektow  oraz wytycznymi producentów. Zastosowane
materia y budowlane powinny posiada  certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Styropapa laminowana dwustronnie gr. 200 mm, 220 mm i 240 mm 

Zastosowanie:
yty warstwowe STYROPAPA to p yty styropianowe EPS 100 - 038 DACH-POD OGA obustronnie oklejone pap  

podk adow  na welonie szklanym typu P64/1200 lub P-100/1200. 
Przeznaczone s  do wykonywania izolacji cieplnej dachów p askich. 

yty styropapy mog  by  przygotowane w formie p yt ze spadkiem, umo liwiaj cych uzyskanie danego kszta tu 
po aci dachowej. Ponadto posiadaj  wypust wierzchniej warstwy papy poza kraw  p yty o warto ci 5 cm, 
stanowi cy zak ad monta owy.
Dane techniczne:

- wymiary p yty:100x50cm,
- grubo  p yty: 20 cm, 22 cm i 24 cm
- wspó czynnik przewodzenia ciep a: [W/m2K] 0,038
- klasyfikacja ogniowa:odporne na dzia anie ognia zewn trznego - nie rozprzestrzeniaj ce ognia
- aprobata techniczna 
- certyfikat zgodno ci ITB-577/W/3 
- atest higieniczny PZH

2.2. Papa wentylacyjna perforowana
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Zastosowanie:

Papa asfaltowa wentylacyjna perforowana jest materia em rolowym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie
perforowanego welonu z w ókien szklanych asfaltem oksydowanym; wierzchnia i spodnia strona wst gi papy pokryta
jest  foli  z  tworzywa sztucznego.  Na ca ej  powierzchni  papy równomiernie  rozmieszczone s  otwory  o  rednicy
40mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w pokryciach dachowych z papy.
Zastosowanie papy wentylacyjnej  cznie z  pap  asfaltow  zgrzewaln  jest profesjonalnym rozwi zaniem renowacji
dachu z umo liwieniem odprowadzenia wilgoci zawartej w starym pokryciu dachowym. 
Papa wentylacyjna umo liwia przymocowanie papy wierzchniego krycia do pod a nie na ca ci, a jedynie przez
otwory w papie wentylacyjnej. W ten sposób pod pap  wentylacyjn  tworzy si  system kana ów, w  
których para rozpr a si  i wydostaje si  przez kominki wentylacyjne, nie tworz c p cherzy w
zamocowanej metod  zgrzewania papie wierzchniego krycia. Papy wentylacyjnej perforowanej nie wlicza si  do
warstw pokrycia, stanowi ona przek adk  umo liwiaj  wentylacj  starego pokrycia dachowego. Pap  nale y uk ada
lu no na pod u z zak adk  ok.3 cm.

Wykonywanie prac z zastosowaniem papy powinno odbywa  si  wed ug projektu technicznego, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami budowlanymi i szczegó owymi wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji
oraz w informacji technicznej wyrobu. W przypadku stosowania wyrobu w  budynkach, których dotycz  wymagania
klas odporno ci po arowej, element budynku, w którym zastosowano wyrób  powinien spe nia  wymagania w
zakresie klas odporno ci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. 

 ie  uk ada  si   papy  wentylacyjnej  perforowanej  w  odleg ci  ok. 50cm  od  okapu, brzegów  dachu,  kominów, 
dylatacji  konstrukcyjnych  budynku,  koryt  odp ywowych,  wpustów  dachowych,  gdyz  w  tych  miejscach  papa 
wierzchniego  krycia  powinna  by   przymocowana  do pod oza ca  powierzchni .   W przypadku du ego
zawilgocenia pod a i istniej cego pokrycia dachowego, mo na  wykona  otwory w  starych warstwach papy, by
umozliwi   atwiejsze odparowanie zalegaj cej w pokryciu dachowym wody.  

Dane techniczne:
- d ugo  rolki: 20,0 m ± 1%
- szeroko  rolki: 1 m
- grubo  2,5 mm ± 5% 
- rednica otworów 40 mm ± 5%
- rodzaj i gramatura osnowy - welon z w ókien szklanych min.: 50 g/m
- rodzaj i zawarto  asfaltu - asfalt niemodyfikowany min. 850 g/m
- rodzaj posypki: bez posypki, folia z tworzywa sztucznego
- perforacja papy min.: 12%
- gi tko  w niskiej w temperaturze: 0 st.C
- odporno  na dzia anie podwy szonej temperatury: + 70 st.C 

2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Zastosowanie:

Papa termozgrzewalna ICOPAL Alfa Top 5 Szybki Profil SBS jest wysokojako ciowym produktem gwarantuj cym
pe ne zabezpieczenie konstrukcji  oraz struktury dachu przed wilgoci , ple ni , grzybami czyli korozj  biologiczn . 

Papa Alfa Top5 jest pap  wierzchniego krycia wykonana z w ókniny poliestrowej o gramaturze 60g/m2 wykonanej w
technologi kalandrowanej (walcowanej).
Technologia Szybki Profil  SBS pozwoli a na wyprodukowanie pap o ich specjalistycznej budowie do dachów i
fundamentów zapewniaj c:

o ponad (20-50)% wzmocnion  szczelno  i trwa  g ównej pow oki hydroizolacyjnej – poprzez ponad (20-
50)% grubsz  g ówn  pow ok  hydroizolacyjn  umieszczon  nad osnow  (dach) lub pod osnow  (fundament)
z hartowanej i walcowanej (kalandrowanej) na gor co w ókniny poliestrowej
trwa  i nienaruszenie g ównej pow oki hydroizolacyjnej poprzez dodatkowe zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do pod a,
zachowanie wszystkich deklarowanych parametrów technicznych oraz w ciwo ci u ytkowych bitumów i 
kauczuków SBS po zamocowaniu papy w miejscu przeznaczenia (dach lub fundament) – poprzez skrócony o 
co najmniej 30% czas zgrzewania papy do pod a
ca kowit  pewno  po czenia z pod em – dzi ki wi kszej o 40% profilowanej, aktywnej, spodniej stronie 
zgrzewu papy

Specyfikacja uk adania papy na powierzchni:
W celu prawid owego po enia papy pod e nie mo e by  mokre ani oblodzone. 
Nie nale y zgrzewa  papy przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych tj. przy temperaturze poni ej 0°C, przy
opadach deszczu lub niegu orz przy silnym wietrze.
Profilowany spód papy gwarantuje równomierne oraz krótsze o 30% zgrzewanie niz w przypadu papy o p askiej powierzchni
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spodniej. Pozwala to na zachowanie struktury wewn trznej bitumu i kauczuku SBS oraz deklarowanych parametrów papy po jej
zgrzaniu do pod a. Jednocze nie profilowany spód papy eliminuje ryzyko niedogrzania i powstania w tym miejscu p cherzy.
Ponadto, zastosowanie Technologii Szybki Profil SBS na spodzie papy zwi ksza powierzchni  zgrzewu o 40%, co
daje pewno  prawid owego przytwierdzenia papy do pod a na jej ca ej powierzchni.
Pap  nale y przechowywa  w miejscu suchym, nie nara onym bezpo rednio na dzia anie promieni s onecznych oraz
z dala od róde  ciep a. Rolki powinny by  ustawione w pozycji pionowej.
Dane techniczne
- ca kowita grubo  papy - 5,0 mm
- gi tko  na wa ku Ø 30 mm  - 15
- sp ywno   - +90 °C
- dlugo  rolki - nie mniej ni  5mb
- szeroko  rolki - nie mniej ni  1 mb
- waga 1 rolki - 33 kg
- waga papy na palecie - 822 kg
- ilo  papy w 1 rolce - 5 m2 
- ilo  papy na palecie - 120 m2 

Stosowane wyroby winny by  wykonane zgodnie z wymogami z obowi zuj cymi normami, winny posiada  aktualne
atesty i aprobaty dopuszczaj ce je do stosowania.

3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt 3. 

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu
gwarantuj cych w ciw , to jest spe niaj  wymagania specyfikacji technicznej, jako  robót.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, itp. Sprz t u ywany przez wykonawc  winien uzyska
akceptacj  inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych„ ST-00 pkt.4. 

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie.

czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST.-00 pkt. 5. 

Stropodachy niewentylowane.
Ze wzgl du na konstrukcj  konieczne jest u enie warstwy docieplenia na ich górnej powierzchni.

Projektuje  si  docieplenie  p ytami  styropianu dwustronnie  laminowanego pap  gr.  20,0  cm ,  22,0  cm i  24,0  cm
onymi na po aci dachowej. Istniej ce pokrycie z papy nale y naprawi  (podklei , usun  p cherze), a nast pnie

zagruntowa  i przy u yciu kleju bitumicznego naklei  p yty styropianu laminowanego.
Na obrze ach (przy okapie) stropodachu nale y wykona  drewniane wsporniki pod obróbki blacharskie z
kraw dziaków zaimpregnowanych ogniowo, przeciw grzybom i ple niom o wym. 19,0 x 19,0 cm , 21,0x21,0 cm oraz
23,0x23,0 cm.
Przygotowanie pod a
Pod e pod p yty izolacyjne ze styropapy powinno by  czyste, suche, zagruntowane emulsyjn  mas  asfaltow
(gruntowanie ma na celu odt uszczenie pod a i usuni cie ewentualnego py u i kurzu, który zmniejsza przyczepno
kleju). Do gruntowania nale y u ywa  preparatów do tego przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego producenta.
Przygotowanie istniej cych starych warstw papy dla robót termorenowacji polega na naprawie istniej cych uszkodze
tj.  odspoje ,  p cherzy,  fa d,  zgrubie ,  p kni  itp.  Odspojenia  i  p cherze  nale y  naci ,  wywin  i  osuszy ,  a
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nast pnie zgrza  lub podklei  paskiem asfaltowym. Fa dy i zgrubienia nale y ci  i wyrówna . Przy rozleg ych
uszkodzeniach pap wskazane jest ich wyci cie a  do pod a, a nast pnie nale y wklei  pasy papy nowej. W
przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wyst puje w przypadku wi kszo ci naprawianych dachów,
zaleca si  wykona  system izolacji z ony z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na
40-60 m2 dachu). W celu umo liwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nale y wcze niej przygotowane pod e
rozszczelni , a  do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie otworów wiert em lub ponacinanie starego pod a.
Paroizolacja
Na zagruntowanej powierzchni nale y roz  paroizolacj  z papy perforowanej. Po czym zamontowa  kominki
wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie  pary wodnej migruj cej z
wn trza budynku, jak równie  umo liwi  odparowanie wilgoci zalegaj cej w starych pok adach pod a.
Mocowanie 
Ze wzgl du na modernizacyjny charakter robót p yty styropapy nale y montowa  do pod a za pomoc czników
mechanicznych, przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach p askich.

yty nale y uk ada  tak, aby kraw dzie boczne s siaduj cych ze sob  p yt by y do siebie dobrze doci ni te. Zak ady z
papy powinny przykrywa  s siaduj ce p yty. Do mocowania termoizolacji w pod u betonowym stosuje si czniki
sk adaj ce si  z teleskopu, wkr tu oraz ko ka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).
Zgodnie z norm  DIN 1055, w budynkach o wysoko ci do 20 m na dachach p askich wyznacza si  trzy strefy
obci enia wiatrem:

· strefa wewn trzna,
· strefa brzegowa (kraw dziowa),
· strefa naro na.

Stref  brzegow  jest obszar zewn trzny o szeroko ci 1/8 krótszego boku dachu (a), nie wi kszy jednak ni  1 m i nie
szerszy ni  4 m. W obr bie strefy brzegowej wyznacza si  obszar najwi kszego obci enia wiatrem - stref  naro  w
wymiarach przedstawionych na rysunku . Pozosta a cz  dachu poza stref  brzegow  to strefa wewn trzna.
Najwi ksze si y ss ce wiatru wyst puj  w strefie naro nej i malej  w kierunku rodka dachu. Przyjmuje si , e w
strefie naro nej potrzeba 9 czników, w strefie kraw dziowej 6, a w strefie rodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Podzia  dachu p askiego na strefy oddzia ywania wiatrem zawarto równie  w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta
porównywalna jest ze znowelizowan  norm  niemieck  DIN 1055-4:2005, gdy  równie  bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzaj cym nowy sposób metodyki okre lania oddzia ywania
wiatru na konstrukcje, w tym tak e na dach p aski. Wyró niono tu cztery strefy:

· strefa naro na (F),
· strefa brzegowa, zewn trzna (G)
· strefa brzegowa, wewn trzna (H)
· strefa wewn trzna (I).

Po zamocowaniu p yt styropapy mo na przyst pi  do zgrzewania papy  podk adowej, a nast pnie nawierzchniowej.
Nale y pami ta , aby ogie  z palnika nie by  skierowany bezpo rednio na styropap , gdy  mo e to spowodowa
przepalenie papy u ytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pap  nale y uk ada  zgodnie ze sztuk
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dekarsk , dbaj c o zachowanie odpowiednich szeroko ci zak adów.
Nale y unika  wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpo rednio pod k tem 90
stopni.
Nale y stosowa  systemowe materia y, substancje  i  akcesoria  oraz posiadaj ce certyfikaty zgodno ci z polskimi
normami, aktualne  aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH.

Wybrany system powinien posiada  klasyfikacj  ogniow  w zakresie nierozprzestrzeniana nierozprzestrzeniana
ognia /NRO/.

Kierownik budowy, w zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe stropodachów i dachu prowadzone s  na wysoko ci,
powinien opracowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 6.

W szczególno ci nale y skontrolowa  :

 jako  stosowanych materia ów,
 prawid owo  rozmieszczenia na dachu,
 szczelno  paroizolacji.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 7.

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 docieplenia stropu.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 8.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z wymaganiami
ogólnymi ST. Podstaw  odbioru robót jest protokó  odbioru.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne zasady kontroli p atno ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 9.

Wykonane i odebrane prace zostan  op acone wg ceny jednostkowej (lub równowa nej) za 1m2 faktycznie
wykonanych prac.

10. Przepisy i normy zwi zane
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pó n. zm.).
- Ustawa z  dn. 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881 z pó n.
zm.)

10.1. Pozosta e przepisy i normy
PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – filce maty i p yty z we ny mineralnej
Instrukcja ITB nr 321 - „Stosowanie wyrobów z we ny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”
Instrukcja  ITB  nr  321  -  „Stosowanie  wyrobów  z  we ny  mineralnej  do  izolacji  termicznej  w
budownictwie”
EN ISO 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Fabrycznie produkowane wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) – Specyfikacja
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z  we ny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja".
PN/B-03150 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Aprobaty Techniczne ITB dotycz ce wybranych systemów docieple
Materia y pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotycz ce w/w systemów
docieple  oraz wchodz cych w ich sk ad wyrobów
PN-EN 13984:2006/A1:2007 - Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i
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kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i w ciwo ci.
EN 13859-1:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i w ciwo ci wyrobów podk adowych.

Cz  1: Wyroby podk adowe do nieci ych pokry  dachowych 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.08
ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4

1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdzia u s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót tynkarskich  w ramach
inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w

dzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
uzupe nienia skutych tynków zwyk ych, uzupe nienie tynków za zdemontowanymi grzejnikami, itp.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i pomocnicze i uzupe niaj ce oraz te które nie zosta y wymienione w
niniejszej specyfikacji b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powy sze nale y
uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonywania oraz za zgodno  z rysunkami, SST i poleceniami
Inspektora.

2. Materia y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt.
2.

Nale y zastosowa  materia y zgodne z dokumentacj  projektow  oraz wytycznymi producentów. Zastosowane
materia y budowlane powinny posiada  certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-B-
32250. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek

Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczególno ci:

 nie mo e zawiera  domieszek organicznych,

 powinien mie  frakcje ró nych wymiarów:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do  warstw wierzchnich
rednioziarnisty odmiany 2. Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o

prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

 Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
 Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
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 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug normy PN-B-19701. Za
zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie b dzie ni sza ni  +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowych sk adników zapraw nale y
dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprz t

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 3. Sprz t wykorzystywany
przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 4. R czny i za pomoc
taczek z miejsca sk adowania materia ów na miejsce wykonywania robót.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 5.

5.1. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej
ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C. W ni szych temperaturach mo na
wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur". Zaleca si  chroni wie o
wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w
ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod a

Pod a powinny by  przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.

5.3. Wykonanie tynków zwyk ych

Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Sposoby
wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi okre lonymi norm  PN-
70/B-10100. Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu powinny
by  zgodne z norm  PN-70/B-10100. Tynki zwyk e kategorii III nale  do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut
tynków wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu
warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie nara onych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 6. W szczególno ci nale y
skontrolowa  :

 jako  stosowanych materia ów,
 prawid owo  wykonania pod a,
 grubo  tynku,
 wygl d powierzchni tynku,
 prawid owo  wykonania kraw dzi,
 wyko czenie tynków na naro ach, stykach.

Tynki b  odbierane ko cowo pod wzgl dem ukszta towania powierzchni, kraw dzi, przeci cia powierzchni oraz
tów. Nie dopuszcza si  ni ej wymienionych wad:

 trwa ych ladów zacieków na powierzchni,
 odstawania,
 odparza  i p cherzy wskutek niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 7. 
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Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 powierzchni tynku.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.8. Na podstawie przeprowadzonej
kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi SST. Podstaw  odbioru
robót jest protokó  odbioru.

9. Podstawa p atno ci

Ogólne zasady p atno ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.9.

Wykonane i odebrane prace zostan  op acone wg ceny jednostkowej (lub równowa nej) za 1m2 faktycznie
wykonanych prac.

10. Przepisy i normy zwi zane

10.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne dotycz ce przepisów zwi zanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pó n. zm.).
- Ustawa z  dn. 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881 z pó n.
zm.)

10.2. Pozosta e przepisy i normy

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych. 
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.09
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. Wst p
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych
z wykonaniem wewn trznych robót malarskich w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y
Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Okre lenia podstawowe
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem robót
malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5 . Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.1 . Farby budowlane gotowe
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiada  ocen  higieniczn  PZH.
Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2 . rodki gruntuj ce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w stosunku
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

Materia y powinny posiada  wszelkie atesty zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w
sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada  pod wzgl dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia
zak adu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

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

4. Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Farby powinny by  przewo one w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powy ej +50C.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nale y ogrzewa .
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako czeniu malowania
mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od przewodów
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wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych.
Gruntowanie i trzykrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po:

ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze  sanitarnych),
ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
ca kowitym u eniu posadzek,
usuni ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 . Przygotowanie pod y
Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków
zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  cementowo-wapienn .
Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podk adowej.

adzie :G ad  zacierana jest pack  na g adko. Na przej ciach przewodów instalacyjnych przez tynk montowane s
rozety maskuj ce. Stanowisko robocze po wykonaniu robót nale y oczy ci  z resztek zaprawy i wywie  gruz.
Rozebra  i oczy ci  rusztowania. Zlikwidowa  zabezpieczenia.

5.2 . Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5.

5.3 . Wykonywania pow ok malarskich
Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod e, bez prze witów, plam i odprysków.
Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych.
Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni.
Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby w ró nych odcieniach.
Pomieszczenie po wymalowaniu nale y wietrzy  1-2 dni.

6. Kontrola jako ci robót

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

sprawdzenie wygl du powierzchni,
sprawdzenie wsi kliwo ci,
sprawdzenie wyschni cia pod a,
sprawdzenie czysto ci,

Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne.
Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3 s.

6.2 . Roboty malarskie 
Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach,
dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach.

Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego,
sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych:sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi.

Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane prawid owo.
Gdy którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i wykona
powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

8. Odbiór robót
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Roboty podlegaj  warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej.

8.1 . Odbiór pod a
Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod e, posiadaj ce drobne
uszkodzenia powinno by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót tynkowych
lub odpowiedni  szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli
odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e przed gruntowaniem oczy ci .
8.2 . Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu
równomiernego roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy
odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni
malowan  do pow ok o dobrej jako ci wykonania.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk ,
we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym narz dziem pow oki od
pod a.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez
kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezb dnych czynników produkcji tj.

wykonanie ww. czynno ci
zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony rodowiska
uporz dkowania placu budowy

10. Przepisy zwi zane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-00.10 
INSTALACJA WEWN TRZNA C.O.  CPV  45331100-7

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z przebudow  instalacji c.o. w budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu

nast puj cych robót:
Demonta  istniej cej instalacji c.o.
Wykonanie wewn trznej instalacji c.o.
Wykonanie drobnych robot budowlanych w obr bie instalacji c.o.
Prace instalacyjne zwi zane z przebudow  w a cieplnego po stronie odbiorcy ciep a, w tym monta  pomp,
zaworu trójdrogowego, armatury regulacyjnej i odcinaj cej, regulatora pogodowego (bez demonta u licznika
ciep a).
Zainstalowanie w w le cieplnym wymiennika ciep a rozdzielaj cego obieg grzewczy c.o. od obiegu
instalacji wentylacji mechanicznej.
Wykonanie instalacji elektrycznej w obr bie w a.
Wykonanie przewodu doprowadzaj cego powietrze do w a cieplnego (nawiew).
Wykonanie robót budowlanych w obr bie w a cieplnego.

1.4. Okre lenia podstawowe SST
1.4.1. Ci nienie próbne – ci nienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje si  ruroci gi, armatur  i urz dzenia w celu
sprawdzenia szczelno ci.
1.4.2. Dopuszczalne ci nienie robocze – najwy sze ci nienie wody na kró cach wylotowych z kot a (kot ów) w
okre lonej temperaturze roboczej, na któr  kocio  zosta  dopuszczony do racy poprzez w ciwy organ dozoru
technicznego.
1.4.3. Ci nienie nominalne – umownie przyj ta (do znakowania armatury, ruroci gów i urz dze ) warto  ci nienia
charakteryzuj ca wymiar i wytrzyma  elementu ci nieniowego w temperaturze odniesienia; ci nienie nominalne
jest liczbowo równe warto ci dopuszczalnego ci nienia roboczego.
1.4.4. Ci nienie robocze czynnika grzewczego – najwy sza warto  ci nienia statycznego czynnika grzewczego w
instalacji podczas kr enia.
1.4.5. Czynnik grzewczy – p yn (woda, para wodna, lub powietrze) przenosz ca ciep o. Pod poj ciem „woda” jako
czynnik grzewczy rozumiany jest równie  roztwór substancji zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych temperatur
zamarzania wody (np. glikol).
1.4.6. Ci nienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.
1.4.7. Ci nienie próbne, Ppróbne

Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.
1.4.8. Ci nienie dopuszczalne instalacji.
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.
1.4.9. Ci nienie nominalne PN 
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i  wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.
1.4.10. rednica nominalna DN lub dn

rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy
zewn trznej, dla  kielichów i kszta tek – rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.
1.4.11. Temperatura robocza trob (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciep ej 60 °C.
1.4.12. Dokumentacja eksploatacyjna – dokument zawieraj cy niezb dne dane techniczne i informacje o czynno ciach
koniecznych do wykonania podczas u ytkowania urz dzenia oraz o sposobie prowadzenia prac zwi zanych z
konserwacj  urz dzenia.
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1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót.
1.4.14. Dokumentacja wykonawcza – projekt lub jego cz  z naniesionymi poprawkami, uwzgl dniaj cymi zalecenia
jednostki zatwierdzaj cej.

Pozosta e okre lenie podstawowe s  zgodne z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , postanowieniami dla wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacj  techniczn  i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Uwaga:
Wszystkie materia y podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej cz ci kosztowej mo na
zast pi  równowa nymi.

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie
za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

ze  cieplny:
ze  powinien dostarczy  wymagan  ilo  ciep a do instalacji centralnego ogrzewania oraz powinien

posiada  zapas mocy na poziomie 15%,
ze  powinien by  wyposa ony w uk ad automatyki pogodowej,
ze  powinien zapewni  osi gni cie parametrów wody grzewczej na poziomie 90/65ºC,

wymiennik ciep a – p ytowy, lutowany, pow. wymiany ciep a 3,2 m2 z zapasem mocy na poziomie 15%,
pmax=3,0 MPa, Tmax=230C, obj to  str. zinma/gor ca 2,8/2, dm3,
wymiennik ciep a powinien by  zabezpieczony zgodnie z norm  PN-99/B-02414 po stronie instalacji c.o.
naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpiecze stwa.

Instalacja c.o.
parametry pracy instalacji – 80/60ºC.
orurowanie – rury stalowe zewn trznie ocynkowane pmax=16 bar, tmax=135ºC, czone przez zaciskanie, 
grzejniki oraz armatura instalacyjna i przygrzejnikowa zastosowane w instalacji c.o. powinny posiada
parametry nie gorsze ni  za one w dokumentacji technicznej.
grzejniki dobrane z 15% zapasem mocy
os ony grzejnikowe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci.

Pozosta e urz dzenia okre lone w dokumentacji technicznej powinny posiada  parametry nie gorsze ni  za one w
dokumentacji technicznej.

Materia y stosowane do monta u instalacji powinny mie :
- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez
Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
- Deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa
okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub
- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby niepodlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za
„regionalny wyrób budowlany”.

2.1.1. Podstawowe parametry techniczne urz dze .
Wszystkie elementy wyposa enia instalacji musz  posiada  charakterystyk  techniczn  zgodn  z przyj  w

dokumentacji projektowej.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
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Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót monta owych
Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem zapewniaj cym zachowanie wymaganej jako ci monta u

urz dze  przewidzianych w dokumentacji projektowej.
W przypadku konieczno ci zastosowania specjalistycznego sprz tu, powinien on by  zgodny z wymaganiami

producenta elementów kot owni.
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków

wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie spowoduj

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robot. Warunki transportu dla poszczególnych materia ów powinny
by  zgodne z podanymi wy ej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport urz dze .
Urz dzenia i wyposa enie nale y przewozi rodkami transportu dostosowanymi do ich wielko ci i ci aru.

Przewo one urz dzenia nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  przemieszczania w skrzyniach adunkowych. W
trakcie roz adunku nale y u ywa  mechanicznych urz dze  o w ciwym ud wigu.

4.3. Transport rur
Rury przewozi si  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym, zabezpieczaj c je od

uszkodze  mechanicznych. W przypadku za adowania do samochodu ci arowego wi cej ni  jednej partii rur, nale y
je zabezpieczy  przed pomieszaniem.
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez
podklinowanie lub inny sposób.
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca .

4.4. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami transportowymi o ile to mo liwe w opakowaniach fabrycznych. Urz dzenia i armatura transportowana
luzem powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

4.5. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych.
Elementy s ce do pomiarów elektrycznych (p ytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki

i inny osprz t) nale y przewozi  krytymi rodkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotycz ce wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Instalacja c.o.
5.2.1. Wykonanie instalacji z rur stalowych zewn trznie ocynkowanych i armatury
Przewody instalacyjne nale y wykona  z rur stalowych ocynkowanych zewn trznie czonych przez zaciskanie.
Ci cie rur
Rury nale y przecina  prostopadle do osi obcinakiem kr kowym. Dopuszcza si  stosowanie innych narz dzi takich

jak pi y r czne i elektryczne przeznaczone do ci cia stali w glowej lub nierdzewnej, pod warunkiem zachowania
prostopad ci ci cia i nie uszkodzenia obcinanych kraw dzi. Niedopuszczalne jest amanie nadci tych
kawa ków rur. Do ci cia nie nale y u ywa  palników i tarcz tn cych. Przy wymiarowaniu d ugo ci do obci cia
nale y pami ta  o uwzgl dnieniu g boko ci wsuni cia rury w kszta tki.

Fazowanie   (gratowanie)
ywaj c r cznego lub elektrycznego fazownika (dla wi kszych rednic pó okr ego pilnika do stali) nale y

sfazowa  zewn trzn  i wewn trzn  kraw  obci tej rury usuwaj c wszelkie zadziory, mog ce uszkodzi  O-
Ring w czasie monta u.

Usun  równie  opi ki znajduj ce si  na i w rurze, które mog  zwi kszy  ryzyko wyst pienia korozji punktowej. Aby
osi gn  w ciw  wytrzyma  po czenia nale y zachowa  odpowiedni  g boko  A (tabela, rys.) wsuni cia
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rury w kszta tk .
Wymagan  d ugo  wsuni cia zaznaczy  na rurze (lub kszta tce z bosym ko cem) markerem. Po wykonaniu

zaprasowania zaznaczenie musi by  widoczne tu  przy kraw dzi kszta tki.

Rys. Odleg ci monta owe.
A – g boko  wsuni cia rury w kszta tk
dmin – minimalna odleg  monta owa mi dzy kszta tkami
Cmin – minimalna odleg  kszta tki od ciany

Tab. Odleg ci monta owe.

Kontrola
Przed monta em nale y wzrokowo skontrolowa  obecno  i stan w ciwego O-Ringu. Sprawdzi  te  czy nie ma

opi ków i innych zanieczyszcze  na rurze i w kszta tce, mog cych uszkodzi  uszczelnienie w fazie wsuwania
rury. Upewni  si , czy odleg  mi dzy s siednimi kszta tkami nie jest mniejsza ni  dopuszczalna (dmin).

Zamontowanie rury i z czki
Przed wykonaniem zaprasowania rur  nale y osiowo wsun  w z czk  na oznaczon  g boko  (dopuszczalny jest

lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i t uszczy w celu u atwienia wsuni cia do rury jest zabronione
(dopuszcza si  wod  lub roztwór myd a – zalecane w przypadku próby ci nieniowej spr onym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego monta u wielu po cze  (na zasadzie wsuni cia rur w kszta tki), przed operacj
zaprasowania ka dego kolejnego z cza nale y skontrolowa  zaznaczon  na rurze g boko  wsuni cia. Podczas
monta u instalacji nale y uwzgl dni  konstrukcj  i wymiary szcz k zaciskowych poprzez zapewnienie
minimalnych odleg ci monta owych mi dzy rurami i przegrodami budowlanymi, podanymi w tabeli i na
rysunkach.
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Zaprasowywanie
Przed rozpocz ciem procesu prasowania nale y sprawdzi  sprawno  narz dzi. Wymiar g owicy prasuj cej nale y

zawsze dobiera  do rednicy wykonywanego po czenia. G owica prasuj ca powinna zosta  za ona na z czce
w taki sposób, aby wykonane w niej wci cie dok adnie obejmowa o wypuk  cz  kszta tki (miejsce osadzenia
w kszta tce O-Ringu). Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa si  automatycznie i nie mo e
by  zatrzymany. Je li z jakich  przyczyn proces zaciskania zostanie zatrzymany (przerwany), po czenie nale y
zdemontowa  (wyci )  i  wykona  nowe  w  prawid owy  sposób.  Po czenia  omy kowo  niezaprasowane,  ze
wzgl du na specjaln  konstrukcj  O-Ringów (funkcja „wyciek przed zaprasowaniem”) b  sygnalizowane ju
w trakcie nape niania wod  instalacji.

Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykona  zaprasowanie po czenia.
Zaprasowywanie z czek
Przed rozpocz ciem procesu prasowania nale y sprawdzi  sprawno  narz dzi. Zalecane jest stosowanie zaciskarek i

szcz k prasuj cych dostarczanych przez producenta systemu rur. Nale y zawsze dobra  odpowiedni wymiar
szcz ki prasuj cej do rednicy wykonywanego po czenia. Szcz ka prasuj ca powinna zosta  za ona na

czce w taki sposobów, aby wykonane w niej profilowanie dok adnie obejmowa o miejsce osadzenia O-Ringa
w kszta tce (wypuk a cz  kszta tki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa si
automatycznie i nie mo e by  zatrzymany. Je li z jakich  przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany,
po czenie nale y zdemontowa  (wyci ) i wykona  nowe w prawid owy sposób. W przypadku posiadania przez
instalatora zaciskarek i szcz k niedostarczanych przez producenta systemu rur mo liwo  ich stosowania nale y
skonsultowa  z producentem systemu.

Zaprasowywanie z czek 76,1 – 108 mm
Przygotowanie szcz ki:
Do zaprasowania trzech najwi kszych rednic (76,1; 88,9; 108) stosuje si  specjalne szcz ki czterodzielne oraz

zaciskark . Szcz , po wyj ciu z walizki, nale y odbezpieczy  poprzez wyci gni cie specjalnego sworznia a
nast pnie roz .

Zak adanie szcz ki na kszta tk :
Roz on  szcz  zak adamy na kszta tk . Szcz ka posiada specjalny rowek, w który nale y wpasowa  ko nierz

kszta tki. Uwaga: Tabliczka z nadrukowanym rozmiarem szcz ki (widoczna na rysunku) zawsze powinna
znajdowa  si  od strony rury.

Zabezpieczenie szcz ki na kszta tce:
Po poprawnym zamocowaniu szcz ki na kszta tce nale y j  ponownie zabezpieczy  poprzez maksymalne wci ni cie

sworznia. W tym momencie szcz ka jest gotowa do pod czenia zaciskarki.
Pod czenie zaciskarki do szcz ki:
Zaciskarka musi by  pod czona do szcz ki w sposób jak pokazuje rysunek. Bezwzgl dnie nale y dopilnowa  aby

ramiona zaciskaj ce urz dzenia by y wsuni te do ko ca, w specjalne miejsca w szcz ce.
Miejsca maksymalnego wsuni cia s  zaznaczone na ramionach urz dzenia. Tak pod czona zaciskarka mo e zosta

uruchomiona w celu dokonania pe nego zaprasowania po czenia.
Zaprasowanie:
Czas wykonania pe nego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa

si  automatycznie i nie mo e by  zatrzymany. Je li z jakich  przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany,
po czenie nale y zdemontowa  (wyci ) i wykona  nowe w prawid owy sposób.

Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego po enia. Wówczas nale y wyci gn
ramiona zaciskarki ze szcz ki. Aby zdj  szcz  z kszta tki nale y j  ponownie odbezpieczy  poprzez
wyci gni cie sworznia i roz . Szcz ki powinny by  przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym
– zaryglowane.

Gi cie rur
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W razie konieczno ci rury Steel mo na gi  na „zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego promienia gi cia
Rmin: Rmin = 3,5 x D

D – rednica zewn trzna rury
Niedopuszczalne jest gi cie rur na „gor co” ze wzgl du na podatno  tak obrobionych rur na korozj  spowodowan

zmian  struktury krystalicznej materia u.
Do gi cia rur nale y u ywa  gi tarki r czne lub z nap dem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie zaleca si  gi cia

rur na zimno powy ej rednicy O28 mm. (mo na stosowa  gotowe uki oraz kolana 90º i 45º dostarczane przez
producenta systemu rur.

Po czenia gwintowe
Zaleca si  wykonanie (skr cenia) po czenia gwintowego przed zaprasowaniem z czki, aby nie obci  po czenia

zaciskowego.  Do uszczelniania  gwintów w instalacjach  Steel  nie  wolno u ywa  standardowej  ta my PTFE
(Teflon) oraz innych rodków zawieraj cych halogenki.

Po czenia wyrównawcze
Rury Steel ze wzgl du na ograniczone przewodnictwo elektryczne nie mog  pe ni  roli dodatkowych przewodów

ochronnych w systemie.
Instalacje wykonane w systemie Steel nale y obj  elektrycznymi po czeniami wyrównawczymi. Wszystkie

po czenia elektryczne budynku powinny by  zaprojektowane i wykonane przez uprawnionych elektryków.
Sk adowanie i transport
Nie nale y sk adowa  elementów systemu rur bezpo rednio na pod u (np. na gruncie lub betonie).
Nie wolno sk adowa  w bezpo rednim s siedztwie rodków chemicznych.
Wi zki rur powinny by  sk adowane i transportowane na przek adkach drewnianych (unika  bezpo redniego kontaktu

z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur).
Podczas transportu, za adunku i roz adunku nie wolno dopu ci  do zarysowania lub uszkodzenia mechanicznego rur

oraz kszta tek – nie wolno: rzuca , przeci ga  i zgina .
Pomieszczenia, w których elementy b  przechowywane musz  by  suche.
Powierzchnie zewn trze rur w trakcie sk adowania, budowy i eksploatacji nie mog  by  nara one na d ugotrwa y

bezpo redni kontakt z wilgoci .
Uk adanie przewodów
Nie zaleca si  prowadzenie instalacji z rur stalowych w tynku lub wylewkach betonowych ze wzgl du na zagro enie

korozyjne oraz wyst powanie du ych si  wynikaj cych z rozszerzalno ci termicznej rur. Dopuszcza si  krycie
tynkiem lub jastrychem instalacji pod warunkiem zapewnienia prawid owej kompensacji wyd  termicznych
ruroci gów. Mo na to uzyska  poprzez uk adanie rur i kszta tek w elastycznym materiale np. izolacji piankowej.
Nale y wyeliminowa  mo liwo  kontaktu z otoczeniem zawieraj cym chlor lub jony chlorkowe.

 Po czenia gwintowane stosowa  nale y jedynie przy czeniu ga zek z grzejnikami i przy czeniu z
armatur  gwintowan . Po czenia lutowane przewodów powinny si  znajdowa  mi dzy podporami w odleg ci
1/3 do 1/5 rozpi to ci prz a od punktu podparcia. W przypadku konieczno ci wykonania po czenia na
podporze lub po rodku prz a spoin  nale y wzmocni  nak adkami. Ruroci gi prowadzi  nale y po
powierzchni przegród budowlanych ( cian, stropów). Przewody poziome prowadzi  ze spadkiem min.50/oo w
kierunku odwodnienia – w ze  cieplny. Przewody poziome powinny by  oparte na podporach ruchomych
umieszczonych w odst pach: 

Maksymalny rozstaw podpór [m] - Rury KAN-therm Steel

enie
ruroci gu

rednica zewn trzna rury [mm]

15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108

pionowo/p
ozio
mo

1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,00

Po czenia pionów z ruroci gami poziomymi nale y wykona  poprzez odsadzk . Kierunek przep ywu czynnika
grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy  k t rozwarty z kierunkiem przep ywu czynnika w
odga zieniu do pionu. Przewody pionowe – piony instalacyjne powinny posiada  uchwyty rozmieszczone co 2,5
– 3,0 m (na ka dej kondygnacji). Ga zki – rury przy czne wykona  ze spadkiem 1% w kierunku przep ywu.
Przy d ugo ci powy ej 1,5 m ga zki powinny by  przymocowane do cian uchwytami umieszczonymi w
po owie d ugo ci. 

Ruroci gi instalacyjne prowadzi  w odleg ci 3 cm (dla rednic do 40 mm) i 5 cm (dla rednic powy ej 40 mm) od
otuliny do powierzchni cian i stropów a tak e pomi dzy otulinami ruroci gów. Przej cia przez ciany i stropy
powinny by  wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm d szych od grubo ci przegrody budowlanej.
Przestrze  pomi dzy  rur  a  tulej  wype ni  materia em  elastycznym.  Przepusty  instalacyjne  w  elementach
oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas  odporno ci ogniowej (EI) wymagan  dla tych elementów.
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W miejscach przej cia rury przez ciany i stropy nie powinny wyst powa  po czenia rur.
Armatura nie mo e by  instalowana na ukach i za amaniach ruroci gów. Prosty odcinek przed i za armatur
powinien wynosi  przynajmniej 1,5 D (gdzie D — rednica zewn trzna ruroci gu).

5.2.3. Monta  aparatów grzejnych.
Sposób monta u grzejników wykona  zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992 r. (wraz z

pó niejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Jako elementy grzejne montowa  grzejniki stalowe, p ytowe, konwekcyjne. Pod czenie grzejników boczne,

jednostronne. Grzejniki montowa  na cianie (w p aszczy nie równoleg ej do ciany) pod oknami zawieszaj c je na
uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylnej p yty grzejnika. Przy monta u nale y zachowa  odleg  pomi dzy
doln  kraw dzi  grzejnika a posadzk  i pomi dzy górn  kraw dzi  grzejnika a parapetem okiennym równ  110 %
grubo ci grzejnika. Dla grzejników podwójnych z jednym konwektorem typ 21 odleg  ta wynosi 8,8 cm. Odleg
cianki bocznej grzejnika od strony ga zek do ciany równoleg ej do bocznej cianki grzejnika powinna wynosi  min.

25 cm. Grzejniki nale y wyposa  w odpowietrznik r czny i korek spustowy montowane po przeciwleg ej stronie
grzejnika w stosunku do strony pod czenia (wyposa enie fabryczne).
5.2.4 Monta  zaworów grzejnikowych.

Do  grzejników  nale y  montowa  zawory  grzejnikowe  termostatyczne  z  dok adn  nastaw  wst pn  z
pó rubunkami gwintowanymi o r. 15mm. Na ga zkach powrotnych nale y zamontowa  zawory odcinaj ce
powrotne gwintowane o r. 15mm. Po czenia grzejników z zaworami uszczelnia  konopiami lnianymi czesanymi. Na
zawory termostatyczne nale y zamontowa  g owice termostatyczne gazowe. G owice wyposa one s  fabrycznie w
ko nierze skr cane na klucz imbusowy. 
5.2.5. Odpowietrzanie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano na grzejnikach, w szczególnych punktach – za pomoc
odpowietrzników automatyznych.
5.2.6. Próba szczelno ci.

Po wykonaniu robót monta owych instalacj  nale y kilkakrotnie wyp uka  wod  wodoci gow . P ukanie
instalacji nale y prowadzi  do momentu stwierdzenia, e wyp ywaj ca woda z instalacji nie zawiera widocznych
zanieczyszcze  ani cia  sta ych. Nast pnie nale y nape ni  i odpowietrzy  instalacj . Dokona  kontroli szczelno ci
wszystkich po cze : przewodów, armatury, grzejników i urz dze . Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewn trznej wykona  prób  szczelno ci. Ci nienie próbne 0,3 MPa, czas próby 20 min. Ci nienie w instalacji do
warto ci próbnej nale y podnie  pomp  r czn  t okow  pod czonej w najni szym jej punkcie. Pompa musi by
wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy

rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,01 MPa.
Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. manometr nie wyka e spadku ci nienia
wi kszego ni  2%,a tak e nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na po czeniach, szwach i d awicach.
5.2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i ciep ochronne.

Ruroci gi stalowe nale y wyczy ci  poprzez szczotkowanie do II stopnia czysto ci nast pnie wykona
zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farb  miniowa przeciwrdzewn  termoodporn  i dwukrotnie
nawierzchniow  termoodporn . czna grubo  warstw ok. 0,1mm

Ruroci gi nale y zabezpieczy  ciep ochronnie poprzez nak adanie otulin poliuretanowych w p aszczu z PCV
z naci ciem wzd nym. Miejsca po cze  poszczególnych odcinków izolacji nale y dodatkowo owin  systemow
ta  klej  i zabezpieczy  przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa.
Izolacja cieplna powinna posiada  wspó czynnik przewodzenia ciep a nie wi kszy ni  0,035 W/mK. Grubo  izolacji
poliuretanowej powinna wynosi :

rednica wewn trzna do 22mm – 20mm
rednica wewn trzna od 22 do 35mm – 30mm
rednica wewn trzna od 35 do 100mm – równa rednicy wewn trznej rury

Nale y zaizolowa  przewody rozprowadzaj ce w piwnicy.
5.2.8. Regulacja instalacji c.o.

Po wykonaniu próby szczelno ci nale y dokona  regulacji instalacji poprzez nastawy na zaworach
termostatycznych, za enie g owic termostatycznych w wykonaniu oraz nastawy na zaworach grzejnikowych
powrotnych, a nast pnie nape ni  instalacj  wod  uzdatnion , uruchomi  instalacj  a tak e dozorowa  jej prac  przez
nast pne 72 godziny.
5.2.9. Próba na gor co.

Wykonanie  próby  na  gor co  instalacji  wraz  z  pomiarem  temperatur  wewn trznych  w  poszczególnych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prób  nale y przeprowadzi  w miar  mo liwo ci przy najwy szych
parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed prób  na gor co budynek powinien by  ogrzewany co najmniej
przez  72  godziny.  Podczas  próby  nale y  dokona  ogl dzin  wszystkich  po cze ,  uszczelnie  i  d awic  oraz
skontrolowa  zdolno  kompensacyjn  wyd ek i instalacji a tak e przeprowadzi  pomiar temperatury wewn trznej
w poszczególnych pomieszczeniach. Wynik próby uznaje si  za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przecieków
ani roszenia, zmierzone temperatury wewn trzne odpowiadaj  normatywnym, a po sch odzeniu stwierdzono brak
uszkodze  i trwa ych odkszta ce . W trakcie monta u instalacji centralnego ogrzewania nale y wykona  przebicia
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przez  przegrody budowlane takie jak stropy i ciany, dla ruroci gów. Ruroci gi nale y  prowadzi  w przej ciach przez
przegrody o 2 dymensje wi kszych ni rednica  w ciwego ruroci gu. Po zako czeniu prac monta owych przebicia
nale y zamurowa   a uzupe nione tynki pomalowa  farb  emulsyjn .
5.2.10. Drobne roboty budowlane.

W trakcie monta u instalacji centralnego ogrzewania nale y wykona  przebicia przez  przegrody budowlane
takie jak stropy i ciany, dla ruroci gów. Ruroci gi nale y  prowadzi  w przej ciach przez przegrody o 2 dymensje
wi kszych ni rednica  w ciwego ruroci gu. Po zako czeniu prac monta owych przebicia nale y zamurowa   a
uzupe nione tynki pomalowa  farb  emulsyjn . Przewody rozprowadzaj ce na parterze obudowa  p yt  karton-gips.
5.2.11. Os ony grzejnikowe.

Na grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zamontowa  os ony grzejnikowe:
ZESTAWIENIE OBUDÓW GRZEJNIKÓW
Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Wielko
grzejnika

ugo  x
wysoko
obudowy
[mxm]

Ilo
grzejników
[szt]

Powierzchnia
obudowy [m²]

Lokalizacja
grzejnika

Parter

6 komunikacja 22-50 1,4m 2,0x0,8 3 4,80 pod oknem

7 komunikacja 33-60 1,6m 2,2x0,9 1 1,98 na cianie

8 komunikacja 33-50 1,6m 2,2x0,8 1 1,76 pod oknem

14 sto ówka 33-50 1,8m 2,4x0,8 6 11,52 pod oknem

19 szatnia 22-50 1,4m 2,0x0,8 5 8,00 pod oknem

25 biblioteka 33-50 1,2m 1,8x0,8 1 1,44 pod oknem

26 czytelnia 33-50 1,2m 1,8x0,8 1 1,44 pod oknem

27 sala lekcyjna 33-50 2,0m 2,6x0,8 2 4,16 pod oknem

28 szatnia 33-60 0,8m 1,4x0,9 2 2,52 pod oknem

29 azienka 33-60 0,7m 1,3x0,9 1 1,17 pod oknem

30 azienka 33-60 0,7m 1,3x0,9 1 1,17 pod oknem

31 szatnia 33-60 0,7m 1,3x0,9 1 1,17 pod oknem

33 komunikacja 22-60 0,8m 1,4x0,9 1 1,26 na cianie

34 sala
gimnastyczna 22-50 1,8m 2,4x0,8 6 11,52 pod oknem

36 komunikacja 11-50 0,8m 1,4x0,8 1 1,26 pod oknem

37 komunikacja 22-50 0,8m 1,4x0,8 1 1,12 pod oknem

38 komunikacja 22-50 0,9m 1,5x0,8 2 2,40 pod oknem

39 komunikacja 33-90 1,6m 2,2x1,2 1 2,64 na cianie

40 wc 33-50 0,9m 1,5x0,8 1 1,20 na cianie

41 komunikacja 33-50 1,0m 1,6x0,8 2 2,56 pod oknem

42 komunikacja 22-50 1,1m 1,7x0,8 2 2,72 pod oknem

43
sala lekcyjna 33-50 1,4m 2,0x0,8 2 3,20 pod oknem

sala lekcyjna 33-50 1,4m 2,0x0,8 2 3,20 na cianie

44 sala lekcyjna 33-50 2,0m 2,6x0,8 2 4,16 pod oknem

45 sala lekcyjna 33-50 2,0m 2,6x0,8 2 4,16 pod oknem

46 sala lekcyjna 33-50 2,0m 2,6x0,8 2 4,16 pod oknem

47 sala lekcyjna 33-50 2,0m 2,6x0,8 2 4,16 pod oknem

48 sala lekcyjna 33-50 1,4m 2,0x0,8 4 6,40 pod oknem

50 komunikacja 22-50 1,6m 2,2x0,8 2 3,52 pod oknem
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51 komunikacja 33-50 1,0m 1,6x0,8 2 2,56 pod oknem

52 wc 33-50 0,9m 1,5x0,8 1 1,20 na cianie

53 komunikacja 33-90 1,6m 2,2x1,2 1 2,64 na cianie

54 komunikacja 22-50 1,4m 2,0x0,8 2 3,20 pod oknem

55 komunikacja 22-50 0,9m 1,5x0,8 4 4,80 pod oknem

Pi tro

101 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

102 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

103 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

104 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

105 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

106 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 1 2,32 pod oknem

107 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

108 komunikacja 22-50 1,2m 1,8x0,8 2 2,88 pod oknem

109 komunikacja 33-90 1,6m 2,2x1,2 1 2,64 na cianie

110 wc 33-50 0,9m 1,5x0,7 1 1,05 na cianie

111 komunikacja 22-50 1,6m 2,2x0,8 2 3,52 pod oknem

112 komunikacja 22-50 1,2m 1,8x0,8 2 2,88 pod oknem

113 komunikacja 22-50 1,2m 1,8x0,8 2 2,88 na cianie

114
sala lekcyjna 33-50 1,4m 2,0x0,8 2 3,20 pod oknem

sala lekcyjna 33-50 1,4m 2,0x0,8 2 3,20 na cianie

115 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

116 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

117 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

118 sala lekcyjna 33-50 2,3m 2,9x0,8 2 4,64 pod oknem

119 sala lekcyjna 33-50 1,4m 2,0x0,8 4 6,40 pod oknem

121 komunikacja 22-50 1,8m 2,4x0,8 2 3,84 pod oknem

122 komunikacja 22-50 1,6m 2,0x0,8 2 3,20 pod oknem

123 wc 33-50 0,9m 1,5x0,8 1 1,20 pod oknem

125 komunikacja 33-90 1,6m 2,2x1,2 1 2,64 na cianie

126 komunikacja 22-50 1,6m 2,2x0,8 2 3,52 pod oknem

127 komunikacja 22-50 1,1m 1,7x0,8 3 4,08 pod oknem

Razem: 211,02

Uwaga:
W przypadku grzejników montowanych na cianach nale y zachowa  co najmniej 10 cm odleg  do u grzejnika od

pod ogi oraz min. 10 cm odleg  góry grzejnika od parapetu.
W przypadku grzejników montowanych pod parapetami okiennymi przy wysoko ci parapetu nad pod og  ok. 90 cm

nale y zachowa  co najmniej 10 cm odleg  do u grzejnika od pod ogi, nie montowa  grzejników
bezpo rednio pod parapetem.

W pozosta ych pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt dzieci nie wymaga si  monta u obudów grzejników

6.KONTROLA JAKO CI ROBOT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola elementów wyposa enia instalacji.
Kontrola elementów wyposa enia instalacji polega na sprawdzeniu zgodno ci ich parametrów z za onymi

w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentów.
Dokumentacja producentów winna zawiera  metody sprawdzenia poprawno ci monta u. W przypadku braku

takich danych Wykonawca wyst pi o ich uzyskanie.
Ponadto nale y dokona  sprawdzenia:

a) usytuowania urz dze  i zgodno ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczn , indywidualnymi
wymogami producentów urz dze  oraz wpisami do dziennika budowy,
b) wiadectw urz dze , atestów i wymaganych certyfikatów,
c) wyposa enia w tabliczki znamionowe,
d) stanu podpar  i podwiesze  urz dze , armatury i ruroci gów,
e) szczelno ci pod cze ,
f) nat enia przep ywu wody przez poszczególne ga zie instalacji.
g) prawid owo ci zamontowania i dzia ania urz dze  zabezpieczaj cych,
h) nastaw warto ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj. zaworów
regulacyjnych,
i) nastaw na zaworach termostatycznych przygrzejnikowych,
j) prawid owo ci monta u i pracy urz dze  w zakresie BHP i poziomu ha asu.

Sposób przeprowadzenia bada
Sprawdzenie szczelno ci po cze  w obr bie instalacji c.o. nale y wykona  poprzez nape nienie instalacji wod  zimna

o ci nieniu wy szym o 50% od maksymalnego ci nienia roboczego. Prób  przeprowadzi  przy odci tych
grzejnikach. Czas trwania próby - min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelno ci instalacji nale y sporz dzi
protokó .

Sprawdzenie dzia ania elementów automatyki pracuj cej w instalacji c.o. powinno odby  si  w trakcie sezonu
grzewczego.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7
Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej d ugo ci instalacji wewn trznych oraz kompletno ci wyposa enia
towarzysz cego.
Jednostki obmiarowe nale y przyjmowa  zgodnie z kosztorysem.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Odbiór  robót obejmuje instalacj  c.o.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Odbiór instalacji c.o.
8.2.1. Kontrola techniczna instalacji c.o.
Kontrola techniczna instalacji c.o. obejmuje:

Sprawdzenie jako ci materia ów i urz dze  u ytych do budowy instalacji,
Sprawdzenie zgodno ci u onej instalacji z projektem,
Sprawdzenie jako ci wykonanych robót i ich zgodno  z warunkami technicznymi,
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrol  wykonania robót spawalniczych,
Kontrol  wykonania bada  ochrony korozyjnej,
Kontrol  wykonania bada  izolacji cieplnej,
Sprawdzenie szczelno ci sieci przewodów,
Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przed onych przez wykonawc ,
Sprawdzenie usuni cia wszystkich wykrytych wad.

W czasie kontroli nale y:
Sprawdzi  prawid owo  wykonanych podpór sta ych ruroci gów, a w szczególno ci czy ograniczniki podpór
odpowiednio uniemo liwiaj  osiowe przesuwanie si  ruroci gu (dopuszczalne luzy nie powinny przekracza
5 mm) i czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,
Sprawdzi  podpory przesuwne, a w szczególno ci:
Rozmieszczenie i wzajemne po enie podpór ruchomych,
Rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych,
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Mo liwo  przesuwania si  ruroci gów po podporach ruchomych na skutek wyd  cieplnych,
Sprawdzi  naci g wst pny wyd ek oraz ich rozmieszczenie.

8.2.2. Próba szczelno ci instalacji c.o.
Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po zmontowaniu, u eniu na podporach ruchomych, rozci gni ciu

wyd ek i po zamocowaniu punktów sta ych na zimno na ci nienie próbne wg dokumentacji technicznej.
Prób  szczelno ci nale y wykonywa  w temperaturze wy szej od 0°C.

W przypadku d ugiego okresu usuwania wykrytych wad podczas próby nale y spu ci  wod  z ruroci gu i
sprawdzi  czy woda nie zosta a w poszczególnych cz ciach ruroci gu, po czym nale y przyst pi  do usuwania wad
wykrytych w czasie próby.
Wyniki prób hydraulicznych sieci cieplnych uwa a si  za zadowalaj ce, je eli w ci gu ca ego czasu prób (45 min do 1
godz. dla ka dego odcinka) nie stwierdzono spadku ci nienia na manometrze, a szwy spawane i po czenia
ko nierzowe nie wykazuj  przecieku wody i pocenia si . Minimalny okres, w którym ci nienie próbne, nie powinno
ulega  zmianom wynosi 15 min.: Przy próbach szczelno ci wod  podgrzana, nale y uwzgl dni  spadek ci nienia,
spowodowany, zmniejszeniem obj to ci wody wskutek jej och odzenia w czasie próby.

Po up ywie czasu niezb dnego do wykonania próby, ci nienie nale y obni  do ci nienia; roboczego i
sprawdzi  po czenia spawane przez ostukiwanie ich m otkiem o masie nie wi kszej ni  1,5 kg z r koje ci  nie

sz  ni  500 mm. Uderza  nale y przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobli u.
W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelno ci po cze  spawanych zabrania si  ich naprawy

przez zaklepanie doszczelniaj ce; wykryte miejsca wadliwe nale y wyci , j oczy ci  i zaspawa  na nowo, a nast pnie
przeprowadzi  powtórna, prób  hydrauliczn , po czym sie  nale y przep uka  wod .
Po pozytywnych wynikach próby hydraulicznej nale y, przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi

ukanie sieci. Sposób p ukania powinien by  okre lony w dokumentacji.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena

Cena obejmuje monta  i rozruch wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz jej
cz ci kosztowej wraz z dokonaniem niezb dnych bada  przewidzianych dla odbiorów.
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pe nego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstaw  p atno ci  za  wykonane  roboty  w  okresach  miesi cznych  b dzie  kwota  wynikaj ca  z  obmiarów  stanu
zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie i sporz dzenie przez Wykonawc  protoko u odbioru tych
robót.
Protokó  odbioru robót b dzie podstaw  do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora
Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania
ciep a. Metody uproszczone i warto ci orientacyjne

PN-EN ISO 13789:2001 ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 ciwo ci cieplne budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania
ciep a. Metody uproszczone i warto ci orientacyjne

PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 10224: 2004 Rury ze stali niestopowej i osprz t do transportu cieczy cznie z
wod  pitn  przeznaczon  do celów konsumpcyjnych. Techniczne
warunki dostawy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-

03430/Az3:2000

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

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych.
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Wymagania

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 228-1: 2003 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci
korozyjnej rodowisk.

PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materia ów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodz cych wod . Cz  3: Przegl d czynników
wp ywaj cych na ogniowo cynkowane materia y elazne.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien i aluzji – Obliczanie
wspó czynnika przenikania ciep a – Cz  1: Postanowienia ogólne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien i aluzji – Obliczanie
wspó czynnika przenikania ciep a – Cz  2: Metoda komputerowa
dla ram

PN-EN 12831: 2006 Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego
obci enia cieplnego

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotno ciowe w ciwo ci komponentów budowlanych i
elementów budynku – Temperatura powierzchni wewn trznej
konieczna do unikni cia krytycznej wilgotno ci powierzchni i
kondensacja mi dzywarstwowa – Metoda obliczania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr  207 z 2003 r. poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz.
881 i Nr 93 poz. 888; z 2005 r. Nr 163 poz. 1364; z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; z 2007 r. Nr 99 poz. 665 i Nr 191 poz.
1373; z 2008 r. Nr 145 poz. 914 i Nr 206 poz. 1287).
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 oraz z 2006r. Dz.U. nr
245, poz. 1782).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pó niejszymi zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr
33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156; z 2008r. Dz.U. Nr 201, poz. 1238).
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-00.11 
INSTALACJA WEWN TRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

  CPV  45332400-7

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z przebudow  instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szko y Podstawowej nr 11 w B dzinie przy ul.
Broniewskiego 12.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu

nast puj cych robót:
Demonta  wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie drobnych robot budowlanych w obr bie kanalizacji sanitarnej,

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ci nienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.
1.4.12. Ci nienie próbne, Ppróbne

Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.
1.4.3. Ci nienie dopuszczalne instalacji.
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.
1.4.4. Ci nienie nominalne PN 
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i  wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.
1.4.5. rednica nominalna DN lub dn

rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy
zewn trznej, dla  kielichów i kszta tek – rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.
1.4.6. Temperatura robocza trob (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie.
1.4.7. Dokumentacja eksploatacyjna – dokument zawieraj cy niezb dne dane techniczne i informacje o czynno ciach
koniecznych do wykonania podczas u ytkowania urz dzenia oraz o sposobie prowadzenia prac zwi zanych z
konserwacj  urz dzenia.
1.4.8. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót.
1.4.9. Dokumentacja wykonawcza – projekt lub jego cz  z naniesionymi poprawkami, uwzgl dniaj cymi zalecenia
jednostki zatwierdzaj cej.
1.4.10. Instalacja kanalizacyjna – zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do odprowadzenia cieków z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika.
1.4.11. U ytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powo ana do eksploatacji instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnych w obr bie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.4.12. Przep yw obliczeniowy – umowna warto  strumienia obj to ci cieków, stanowi ca podstaw  wymiarowania
przewodów kanalizacyjnych.
1.4.13. Przybór sanitarny – urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych w
wyniku dzia alno ci higieniczno – sanitarnych i gospodarczych.
1.4.14. Podej cie – przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odp ywowym.
1.4.15. Przewód spustowy (pion) – przewód s cy do odprowadzenia cieków z podej  kanalizacyjnych, rynien lub
wpustów deszczowych do przewodu odp ywowego.
1.4.16. Przewód odp ywowy (poziom) – przewód s cy do odprowadzenia cieków z pionów do pod czenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
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1.4.17. Pod czenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzaj cy cieki z nieruchomo ci do sieci
kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika
1.4.18. Powierzchnia odwadniana – powierzchnia, z której cieki odprowadzane s  do instalacji kanalizacyjnej
1.4.19. Wpust – urz dzenie s ce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej
1.4.20. Przewód wentylacji kanalizacji – przewód cz cy instalacj  kanalizacyjn cieków bytowo – gospodarczych z
atmosfer , s cy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacyjnej zewn trznej) oraz wyrównania ci nienia.
1.4.21. Zamkni cie wodne – urz dzenie zabezpieczaj ce przed wydostawaniem si  gazów z instalacji kanalizacyjnej.
1.4.22. Czyszczak – element instalacji umo liwiaj cy dost p do wn trza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
wyczyszczenia.
1.4.23. Zabezpieczenie przeciwzalewowe – urz dzenie s ce do zabezpieczenia przed zalewaniem ciekami z
zewn trznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odp ywowym lub pod czeniu kanalizacyjnym
Pozosta e okre lenie podstawowe s  zgodne z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , postanowieniami dla wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacj  techniczn  i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Uwaga:
Wszystkie materia y podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej cz ci kosztowej mo na
zast pi  równowa nymi.

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie
za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

orurowanie – rury kanalizacyjne PCV.

Przybory sanitarne, baterie czerpalne, przewody wodoci gowe i kanalizacyjne oraz pozosta e urz dzenia okre lone w
dokumentacji technicznej powinny posiada  parametry nie gorsze ni  za one w dokumentacji technicznej.

Materia y stosowane do monta u instalacji powinny mie :
- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez
Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
- Deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa
okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub
- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby niepodlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za
„regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Podstawowe parametry techniczne urz dze .
Wszystkie elementy wyposa enia instalacji musz  posiada  charakterystyk  techniczn  zgodn  z przyj  w

dokumentacji projektowej.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót monta owych
Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem zapewniaj cym zachowanie wymaganej jako ci monta u

urz dze  przewidzianych w dokumentacji projektowej.
W przypadku konieczno ci zastosowania specjalistycznego sprz tu, powinien on by  zgodny z wymaganiami
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producenta elementów kot owni.
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków

wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie spowoduj

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robot. Warunki transportu dla poszczególnych materia ów powinny
by  zgodne z podanymi wy ej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport urz dze .
Urz dzenia i wyposa enie nale y przewozi rodkami transportu dostosowanymi do ich wielko ci i ci aru.

Przewo one urz dzenia nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  przemieszczania w skrzyniach adunkowych. W
trakcie roz adunku nale y u ywa  mechanicznych urz dze  o w ciwym ud wigu.

4.3. Transport rur
Rury przewozi si  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym, zabezpieczaj c je od

uszkodze  mechanicznych. W przypadku za adowania do samochodu ci arowego wi cej ni  jednej partii rur, nale y
je zabezpieczy  przed pomieszaniem.
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez
podklinowanie lub inny sposób.
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca .

4.4. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami transportowymi o ile to mo liwe w opakowaniach fabrycznych. Urz dzenia i armatura transportowana
luzem powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

4.5. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych.
Elementy s ce do pomiarów elektrycznych (p ytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki

i inny osprz t) nale y przewozi  krytymi rodkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotycz ce wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.2.1. Wykonanie instalacji kanalizacji z rur PVC-U.
Przewody instalacyjne nale y wykona  z rur PVC-U czonych na uszczelk . Przyj te rednice  dn50 i dn110 mm. 
Rury z PVCU przycina si  w razie konieczno ci na odpowiedni  d ugo  za pomoc  pi ki o drobnych z bach w
specjalnym korytku, w celu zachowania prostopad ci ko cówki w stosunku do cianek rury .Obci  rur  nale y
sfazowa  pod k tem 15º i d ugo ci b podanej w tabeli dla danej rednicy.

DN 32 40 50 75 110 160

b 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 6,0

Przed wykonaniem po czenia sfazowany bosy koniec rury oczy ci  z zadziorów. Na rodek po lizgowy
(antyadhezyjny). Po czy , wciskaj c bosy koniec do momentu zaskoczenia po czenia do kielicha. Rur  na kraw dzi
kielicha oznaczy  i wyci gn  z tego kielicha na ok. 10mm.
Przewody kanalizacyjne uk ada si  kielichami w kierunku przeciwnym do przep ywu cieków. Mog  si  one
znajdowa  w pomieszczeniach, w których minimalna temperatura wynosi -5ºC, a maksymalna 90ºC. Je eli jakie
ród o ciep a mog oby spowodowa  wy sz  temperatur , przewód nale y zaizolowa .

Piony zazwyczaj  prowadzi  si  wraz  z  innymi  przewodami  w bruzdach cian  wewn trznych lub  w tzw.  szybach
instalacyjnych. W sytuacji, kiedy pion musi by  prowadzony w cianie zewn trznej, nale y zwróci  uwag , aby nie
znajdowa  si  on w strefie przemarzania muru. Nie zaleca si  prowadzenia pionów po wierzchu cian ze wzgl du na
ha as, jaki powoduj  przep ywaj ce cieki.
Odleg  pionu kanalizacyjnego od pozosta ych przewodów wody zimnej, ciep ej i centralnego ogrzewania
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nie powinna by  mniejsza ni  10 cm.
Bezpo rednie zamurowanie przewodów na sta e w cianach jest niedopuszczalne. Bruzda mo e by  zasiatkowana i
wyprawiona albo zakryta ceg  na p asko i wyprawiona.
Bruzdy powinny by  co najmniej o 50 mm szersze od rednicy kielicha rury. Bruzd  w stropie mo na zamurowa  w
rurze ochronnej.
Wykonuj c instalacj  kanalizacyjn  z rur PVC-U, nale y pami ta  o zapewnieniu mo liwo ci swobodnego
wyd enia si  przewodów pod wp ywem temperatury. Przyjmuje si ,  e jedno po czenie kielichowe z uszczelk
kompensuje wyd enie o 1 cm.
Pion wykonany z rur PVC-U czony kielichowo powinien mie  dwa punkty mocuj ce na 1 kondygnacj :
- punkt sta y pod stropem (pod kielichem),
- punkt przesuwny w po owie wysoko ci kondygnacji.
W przypadku stosowania do po cze  z czek dwukielichowych mocowania mo na stosowa  za pomoc  punktów
sta ych umieszczonych na z czce przy d ugo ci rury do 2,0 m, a dla d szych (max. 3m) nale y dodatkowo
zamontowa  podpor  przesuwn  w po owie d ugo ci (w rodku). Gdy do po cze  rur w pionie u ywa si  mufy
przelotowej, to ich d ugo  nie mo e przekroczy  2m, a podpor  sta  montuje si  w rodku odcinka, a pod i za
mufami podpory przesuwne.
Przy przej ciu przez strop pion umieszcza si  w tulei ochronnej, której rednica wewn trzna powinna by  wi ksza ok.
50 mm od rednicy zewn trznej przewodu. Przestrze  mi dzy przewodem a tulej  wype nia si  szczeliwem
umo liwiaj cym swobodne przesuwanie si  przewodu.
Zasady rozmieszczania podpór – mocowa :

rednica rury ugo  rury u onej

DN poziomo piomowo

[mm] [m] [m]

32 0,5 1,20

40 0,5 1,20

50 0,5 1,50

75 0,8 2,00

110 1,1 2,00

160 1,6 2,00

Przewody spustowe nale y prowadzi  w miar  mo liwo ci pionowo i unika  odchyle  od linii pionowej w ogóle, a w
szczególno ci nie wolno ich montowa  pod k tem wi kszym ni  45o. W przypadku budynku powy ej 5 kondygnacji
nale y stosowa  odsadzki, które stosuje si  równie  w razie konieczno ci przesuni cia osi pionu w celu omini cia
belki lub zmiany grubo ci muru. Odsadzk  mo na wykona  za pomoc
dwóch kolan 45º.
Piony montuje si  od do u do góry i wykonuje odcinkami obejmuj cymi jedn  kondygnacj . Ka dy pion powinien by
wyposa ony w czyszczak wmontowany u do u przed odp ywem do przewodu zbiorczego. Piony czy si  z odnogami
przewodów zbiorczych za pomoc  kolanek. Odga zienia od pionu wykonuje si  za pomoc  odpowiednich kszta tek o
ró nych rednicach i k tach: trójników, trójników podwójnych. K t wyprowadzenia odga zienia od pionu ma istotne
znaczenie, bo odga zienie spadziste 45º powi ksza teoretyczn  przepustowo  pionu.
Podej cia mog  by  wykonane jako nadstropowe lub podstropowe.
Przy monta u pionów nale y d  do wykonywania podej  nadstropowych - unika si  dodatkowych przebi .
Podej cia nadstropowe powinny by  zamocowane co najmniej za pomoc  dwóch uchwytów.
Przewody odp ywowe powinny by  prowadzone z mo liwie najmniejsz  liczb  za ama , jak najkrótsz  drog  do
przewodu zbiorczego. Przewody uk adane pod posadzk  powinny by  prowadzone równolegle i prostopadle w
odleg ci 1,5 m od fundamentów cian no nych.
Przewody odp ywowe mo na mocowa  do cian budynków lub prowadzi  pod stropem najni szej kondygnacji.
Przewody poziome kompensuje si , montuj c co pewien odcinek jak kolwiek kszta tk . Nie wolno prowadzi
przewodów kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Obejma uchwytu powinna mocowa  rur  pod kielichem. Pomi dzy obejm  a przewodem nale y stosowa  podk adk
elastyczn .
Odga zienia nale y wykonywa  pod k tem 45-67º, zgodnie z kierunkiem sp ywu cieków.
Rewizje mog  by  wykonane za pomoc  wyczystek lub czyszczaków. Rewizj  mo e stanowi  kolanko pod
niewielkim k tem wyprowadzone od przewodu dop ywowego do wierzchu pod ogi i zamkni te korkiem. Natomiast
wyczystka wmontowana w przewód odp ywowy wymaga specjalnej studzienki rewizyjnej.
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Rewizje nale y umieszcza  w miejscach nara onych na zatykanie (zmiana kierunku i spadku) i na odcinkach prostych
co 15 m dla DN 160.
Przewody kanalizacyjne znajduj ce si  w gruncie poza budynkiem powinny by  oddalone od innych przewodów:
- 1,5 m od przewodów gazowych i wodoci gowych,
- 0,8 m od kabli energetycznych,
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
Przy przechodzeniu przez ciany fundamentowe lub pod awami nale y zachowa  szczególn  ostro no .
Przewód najlepiej umie ci  w rurze os onowej, która chroni przewód przed obci eniami zewn trznymi oraz zapewnia
mo liwo  przesuwania si  przewodu.

Minimalne spadki przewodów odp ywowych i pod cze :
d = 0,10m 2%

d = 0,15m 1,5%

d = 0,20m 1%

d = 0,25m 0,8%

d = 0,30m 0,67%

Maksymalne spadki przewodów odp ywowych i pod cze :
dla rur kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych

d  0,15m 15%

d = 0,20m 10%

d  0,25m 8%
dla rur eliwnych

d  0,15m 40%

d  0,20m 25%

5.2.2. Próba szczelno ci.

W odbiorze na szczelno  przewodów z rur PVC przeprowadzi  nale y próby:
próba szczelno ci na eksfiltracj
próba szczelno ci na filtracj

Próba szczelno ci na eksfiltracj .
Podstawow  prób  na szczelno  ruroci gu jest próba na eksfiltracj  przy okre lonym ci nieniu wody wewn trz
przewodu. Prób  na eksfiltracj  przeprowadza si  w pierwszej kolejno ci.
Prób  przeprowadza si  odcinkami po ok. 50 m pomi dzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne
umo liwiaj  zamkni cie kana ów za pomoc  tymczasowych zamkni  mechanicznych – korków, lub pneumatycznych
- worków, nape nienie kana u wod  i dokonania próby szczelno ci. Zaleca si  przeprowadzanie próby szczelno ci
osobno dla przewodów z rur PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu, je eli s  takie wykonane
na sieci kanalizacyjnej. Zainstalowane na trasie studzienki SC z PVC lub PP podlegaj  próbie cznie z ca ym
badanym kana em.
Przygotowania do próby szczelno ci kana u rozpoczynaj  si  ju  przy jego uk adaniu, polegaj  one na
zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej cz ciowe przykrycie minimum 20cm ponad
wierzch rury.  Z cza  kielichowe rur  zarówno na  rurach,  jak  i  na  po czeniach  ze  studzienkami  lub  przy czami
pozostawia si  wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka kana u - cznie z przykanalikami, i inne
kszta tki z otworami musz  by  na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci nienie wody. Przy
zastosowaniu uków na trasie kana u, jak te  d szych odcinków przykanalików, po czenia kielichowe musz  by
czasowo zabezpieczone przed roz czeniem si  w czasie próby.
Podczas próby poziom zwierciad a wody gruntowej nale y obni  co najmniej 0,5 m poni ej dna wykopu.
Urz dzenia do zamykania (na okres próby) badanych kana ów musz  by  wyposa one w kró ce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opró nienia kana u z wody po próbie,
- odpowietrzenia,
- przy czenia urz dzenia pomiarowego.
Wod  do przewodu kanalizacyjnego podlegaj cego próbie nale y doprowadza  ze zbiornika otwartego na
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powierzchni  terenu - grawitacyjnie. W adnym wypadku nie wolno dokonywa  bezpo redniego po czenia wlotu do
kana u z przewodem ci nieniowym dostawy wody. Nape nianie kana u przeprowadza si  powoli ze studzienki od do u
kana u. Po nape nieniu kana u wod  i osi gni ciu w studzience górnej poziomu zwierciad a wody na wysoko ci 0,5 m
ponad górn  kraw dzi  otworu wlotowego, nale y przerwa  dop yw wody i tak ca kowicie nape niony odcinek kana u
pozostawi  przez 1 godzin  w celu odpowietrzenia i ustabilizowania si  poziomu wody w studzienkach.
Odpowietrzenie kana u dokonuje si  przez najwy szy jego punkt. Czas nape niania odcinka przewodu nie powinien
by  krótszy od jednej godziny dla spokojnego nape nienia i odpowietrzenia przewodu.
Do pomiaru ci nienia u ywa si  rurki pionowej przezroczystej albo innego urz dzenia do pomiaru ci nienia.
Kana  z rur KG poddaje si  próbie ci nienia o warto ci 5,0 m H 2O. Ci nienie próbne mo e by  mniejsze, o ile wynika
to z zag bienia przewodu oraz studzienek po rednich na trasie kana u. Czas trwania próby powinien wynosi :
- 30 minut dla odcinka kana u do 50 m,
- 60 minut dla odcinka powy ej 50 m.
Na z czach kielichowych nie powinny ukazywa  si  krople wody. Kana  uwa a si  za szczelny, kiedy dope niana
ilo  wody w ruroci gu w czasie trwania próby (min. 15 min.) nie wynosi wi cej ni  0,02 dm3/m2 zwil onej
powierzchni wewn trznej rury. W wypadku nieszczelnego z cza kielichowego rury po czenie nale y wymieni , a
prób  szczelno ci powtórzy . Po sprawdzeniu z czy na szczelno  z cza zabezpiecza si  obsypk  z piasku w strefie
kana owej - z odpowiednim jej zag szczeniem.

Próba szczelno ci na infiltracj
Prób  na infiltracj  przeprowadza si  w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej posadowienia dna kana u.
Uszczelnienie z cza kielichowego uszczelk  gumow  wargow  nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej warto ci dzia ania. Przeprowadzona próba szczelno ci przewodu na ci nienie 5,0 m H2O zabezpiecza
przewód przed infiltracj  wód gruntowych do ww. warto ci. Niemniej na yczenie inwestora próba na infiltracj  mo e
by  przeprowadzona. Prób  na infiftracj  przeprowadza si  dla ca kowicie wykonanej na okre lonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podzia u, jak poprzednio, na odcinki, co wi e si  z przerwaniem odwadniania wykopów.
Dopuszczalna ilo  wody z infiltracji wg PN-92/B-10735.
Pozytywna próba szczelno ci na eksfiltracj  wskazuje równie , e kana  zachowuje szczelno  na infiltracj , dlatego
mo na zaniecha  jej wykonania.

5.2.3. Prace ziemne.
Roboty ziemne zwi zane z budow  kanalizacji z rur PVC powinny by  prowadzone w zasadzie zgodnie z

przepisami zawartymi w normach: BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze”, BN-62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” w powi zaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podzia , nazwy, symbole i
okre lenia”.
Rury z tworzywa sztucznego PVC (tworzywa spr ystego) uk adane w gruncie, pod wp ywem obci enia gruntem
(zasypka wykopu) podlegaj  deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury kana owej okre lana
jest na 4-6% jej wysoko ci.
Uzyskanie odporno ci obsypki ochronnej rury kana owej polega na wykonaniu bezpo redniej obsypki kana u piaskiem
sypkim drobno-, rednio- lub gruboziarnistym, z nale ytym jej ubiciem - zag szczeniem. Uzyskanie odporno ci gruntu
rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu
rodzimego - bez wzgl du na jego rodzaj.
Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych mog  by  stosowane wykopy ci e – w skoprzestrzenne, o
cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre lonego

poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia cian jest zale ny od warunków lokalizacyjnych, g boko ci
wykopu i warunków hydrogeologicznych. Przy przej ciach pod przeszkodami mog  mie  zastosowanie przeciski
rurami p aszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe.
Dno wykopu pod pod e w normalnych warunkach gruntowych (suchy i lu ny lub rednio zwarty, powinno by
wykonywane z dok adno ci  od 2 do 5 cm w zale no ci od sposobów wg bienia - w stosunku do projektowanych
rz dnych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nale y wype ni  ubitym
piaskiem. W przypadku wyst powania wody gruntowej, wykop poni ej pod a musi podlega  odwodnieniu.
Powierzchnia pod a, tak naturalnego, jak i sztucznego, wykonana z ubitego zag szczonego piasku, powinna by
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajów pod a wymagane jest pod ne
wyprofilowanie dna w obr bie kata 90 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowi ce ysko no ne rur. Ewentualne
ubytki w wysoko ci pod a nale y wyrównywa  wy cznie piaskiem.

6.KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
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6.2. Kontrola elementów wyposa enia instalacji.
Kontrola elementów wyposa enia instalacji polega na sprawdzeniu zgodno ci ich parametrów z za onymi

w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentów.
Dokumentacja producentów winna zawiera  metody sprawdzenia poprawno ci monta u. W przypadku braku

takich danych Wykonawca wyst pi o ich uzyskanie.
Ponadto nale y dokona  sprawdzenia:

a) usytuowania urz dze  i zgodno ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczn , indywidualnymi
wymogami producentów urz dze  oraz wpisami do dziennika budowy,
b) wiadectw urz dze , atestów i wymaganych certyfikatów,
c) wyposa enia w tabliczki znamionowe,
d) stanu podpar  i podwiesze  urz dze , armatury i ruroci gów,
e) szczelno ci pod cze ,
f) nat enia przep ywu wody przez poszczególne ga zie instalacji.
g) prawid owo ci zamontowania i dzia ania urz dze  zabezpieczaj cych,
h) nastaw warto ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj. zaworów
regulacyjnych,
j) prawid owo ci monta u i pracy urz dze  w zakresie BHP i poziomu ha asu.

Sposób przeprowadzenia bada
Sprawdzenie szczelno ci po cze  w obr bie instalacji c.o. nale y wykona  poprzez nape nienie instalacji wod  zimna

o ci nieniu wy szym o 50% od maksymalnego ci nienia roboczego. Prób  przeprowadzi  przy zamkni tych
bateriach i zaworach czerpaknych. Czas trwania próby - min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelno ci instalacji
nale y sporz dzi  protokó .

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7
Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej d ugo ci instalacji wewn trznych oraz kompletno ci wyposa enia
towarzysz cego.
Jednostki obmiarowe nale y przyjmowa  zgodnie z kosztorysem.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Odbiór  robót obejmuje instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Odbiór instalacji kanalizacji sanitarnej.
Odbioru instalacji nale y dokona  zgodnie z norm  PN-B-10700. mog  to by  wynikaj ce z technologii prowadzenia
budowy, odbiory cz ciowe, dotycz ce odcinków, które powinny by  wykonane w pierwszej kolejno ci i zakryte. Do
takich prac zalicza si  przewody odp ywowe zlokalizowane w gruncie, w budynku, poza budynkiem. Je eli nie ma
takiej konieczno ci dokonuje si  jedynie odbioru ko cowego.
Badania obejmuj  sprawdzenie: 

Sprawdzenie jako ci materia ów i urz dze  u ytych do budowy sieci kanalizacyjnej,
Sprawdzenie zgodno ci u onej sieci kanalizacyjnej z projektem,
Sprawdzenie spadków przewodów, kompensacji i sposobów zamocowania
Sprawdzenie usytuowania przyborów sanitarnych,
Sprawdzenie jako ci wykonanych robót i ich zgodno  z warunkami technicznymi,
Sprawdzenie szczelno ci sieci przewodów. Przewód odp ywowy (poziom) nale y na wylocie za lepi  i
nape ni  wod  do poziomu podej  do przyborów
Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przed onych przez wykonawc ,
Sprawdzenie usuni cia wszystkich wykrytych wad.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena
Cena obejmuje monta  i rozruch wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz jej

cz ci kosztowej wraz z dokonaniem niezb dnych bada  przewidzianych dla odbiorów.
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pe nego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
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Podstaw  p atno ci  za  wykonane  roboty  w  okresach  miesi cznych  b dzie  kwota  wynikaj ca  z  obmiarów  stanu
zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie i sporz dzenie przez Wykonawc  protoko u odbioru tych
robót.
Protokó  odbioru robót b dzie podstaw  do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora
Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 10224: 2004 Rury ze stali niestopowej i osprz t do transportu cieczy cznie z

wod  pitn  przeznaczon  do celów konsumpcyjnych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10219-2: 2006 Kszta towniki zamkni te ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje,
wymiary i wielko ci statyczne

PN-EN 10219-1: 2006 Kszta towniki zamkni te ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze
zapobiegaj cych zanieczyszczaniu przez przep yw zwrotny 

PN-EN 1329-1: 2004 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1333: 2008 Ko nierze i ich po czenia. Elementy ruroci gów. Definicja i  dobór
PN 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 228-1: 2003 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania.

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci
korozyjnej rodowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz ce instalacji wodoci gowych
(wewn trznych). Cz  1: Wymagania ogólne.

PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materia ów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodz cych wod . Cz  3: Przegl d czynników
wp ywaj cych na ogniowo cynkowane materia y elazne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr  207 z 2003 r. poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i
Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888; z 2005 r. Nr 163 poz. 1364; z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; z 2007 r. Nr 99 poz.
665 i Nr 191 poz. 1373; z 2008 r. Nr 145 poz. 914 i Nr 206 poz. 1287).
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 oraz z
2006r. Dz.U. nr 245, poz. 1782).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pó niejszymi zmianami
(13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156; z 2008r. Dz.U. Nr 201, poz.
1238).
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakim powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-00.12 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

  CPV  453312100-3

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z budow  instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul.
Broniewskiego 12 w B dzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej:

monta  przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej prostok tnych – wymiary wg zestawienia,
monta  kratek wentylacyjnych stalowych – wymiary wg zestawienia,
monta  skrzynek rozpr nych z przepustnicami,
monta  przepustnic prostok tnych i okr ych – wymiary wg zestawienia,
monta  t umików szumu prostok tnych
monta  centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dachowej o wydatku powietrza 2800 m3/h 1 kpl. z
dodatkowym wyposa eniem oraz automatyk  steruj ,
dostawa centrali i urz dze ,
pomiary powykonawcze wydajno ci instalacji

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przewód wentylacyjny – element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow
przestrzeni, przez któr  przep ywa  powietrze
1.4.2. Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szeniu jego temperatury
1.4.3. Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze  sta ych lub ciek ych
1.4.4. Centrala wentylacyjna – zespó  urz dze  s cych do realizacji procesu wentylacji 
1.4.5. Czerpnia  powietrza – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne
1.4.6. Wyrzutnia powietrza -  element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz
1.4.7. Przepustnica – zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub przewód wentylacyjny pozwalaj cy na
zamkni cie lub regulacj  strumienia powietrza przez zmian  oporu przep ywu
1.4.8. Nawiewnik – element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa do klimatyzowanego pomieszczenia
1.4.9. Wywiewnik – element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z klimatyzowanego pomieszczenia
1.4.10. Skrzynka rozpr na – element s cy do rozpr ania i regulacji ilo ci powietrza dop ywaj cego /
odp ywaj cego do /z nawiewnika / wywiewnika
1.4.11. WTW i OIW – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania Techniczne
COBRTI Instal Zeszyt 5. 
1.4.12. WTW i OICO –  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 2

Pozosta e okre lenie podstawowe s  zgodne z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , postanowieniami dla wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacj  techniczn  i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
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2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Uwaga:
Wszystkie materia y podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej cz ci kosztowej mo na
zast pi  równowa nymi.

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o
jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wentylacja sali gimnastycznej:
centrala wentylacyjna powinna by  w wykonaniu dachowym (monta  na zewn trz)
centrala powinna dostarczy  powietrze w ilo ci minimum 2800m3/h, spr  centrali minimum 250Pa,
centrala powinna nawiewa  powietrze ogrzane o temp. min. +36ºC,
centrala powinna posiada  wodny wymiennik ciep a o mocy minimum 27 kW i parametrach pracy 80/60ºC,
centrala powinna by  wyposa ona w uk ad odzysku ciep a z powietrza wywiewanego przy pomocy
wymiennika krzy owego,
przewody instalacji wentylacyjnej powinny by  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej jako
niskoci nieniowe w klasie szczelno ci A i grubo ci blachy odpowiednio przy wymiarach d szego boku w
mm: 0,6mm – 100-500mm, 0,8 – 501-100mm, 1,0mm – 1001-2000, 1,1mm – 2001-4000m, 
zaprojektowana centrala powinna by  wyposa ona w uk ad automatyki steruj cej umo liwiaj cy szybkie
podgrzanie pomieszczenia,
zaprojektowana centrala powinna by  wyposa ona w uk ad automatyki zabezpieczaj cy przed zamarzaniem,
elementy nawiewne powinny by  dobrane tak aby dopuszczalny poziom ha asu nie zosta  przekroczony,
elementy nawiewne powinny posiada  zasi g nawiewu zapewniaj cy uzyskanie na wys. 2,0m od pod ogi
(strefy przebywania ludzi) maksymalnej pr dko ci nawiewu na poziomie 0,2m/s,
pr dko ci powietrza w cz ci nawiewnej nie powinny przekracza :
kana  g ówny 7,0 m/s
odga zienie 3,0 – 5,0 m/s
nawiewnik 2,0 m/s
pr dko ci powietrza w cz ci wywiewnej nie powinny przekracza :
kana  g ówny 7,0 m/s
odga zienie 3,0 – 5,0 m/s
nawiewnik 3,0 m/s
orurowanie po stronie cz ci wodnej –  rury stalowe zewn trznie ocynkowane pmax=16bar, tmax=135ºC

czonych przez zaciskanie,
czynnik grzewczy – mieszanina wody z glikolem o st eniu 40% - zabezpieczenie przed zamarzni ciem
centrali,
uk ad zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej sk adaj cy si :

- wymiennika ciep a p ytowego lutowanego o powierzchni grzewczej 1,7m2 i przy czami 3/4”,
- pompy obiegowej trzybiegowej jednofazowej o wydajno ci podnoszenia 2,47mH2O i wydajno ci 1,15m3/h,
- zaworu trójdrogowego DN20, kv=10m3/h dostarczanego z central  wentylacyjn ,
- armatury gwintowanej: zaworów kulowych, filtru siatkowego i zaworu zwrotnego
- uk ad sterowany automatyk  centrali wentylacyjnej.

Wymagania ogólne.
Materia y

Materia y z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach.
Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze  powinien odpowiada  co najmniej w ciwo ciom
blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze  pow ok
ochronnych
Szczelno  po cze  urz dze  i elementów instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada
wymaganiom szczelno ci tych przewodów
Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów instalacji w celu ich obs ugi, konserwacji lub
wymiany
Zamocowanie urz dze  i elementów instalacji powinno by  wykonane z uwzgl dnieniem dodatkowych
obci  zwi zanych z pracami konserwacyjnymi.
Urz dzenia i elementy instalacji powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj  producenta.
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Urz dzenia i elementy instalacji powinny mie  dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materia y stosowane do monta u instalacji wentylacyjnej powinny mie :
Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
Deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa
okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub
Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby niepodlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.1.1. Podstawowe parametry techniczne urz dze  wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna, wentylator, urz dzenia do rozdzia u powietrza powinny posiada  pe  dokumentacj
techniczn  producenta obejmuj  ich parametry techniczne, wytyczne monta u oraz wykaz elementów oraz
wyposa enia.

2.1.2. Parametry pozosta ych elementów wyposa enia instalacji wentylacji mechanicznej.

Wszystkie elementy wyposa enia wentylacji nawiewno-wywiewnej musz  posiada  charakterystyk
techniczn  zgodn  z przyj  w dokumentacji projektowej.
3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót monta owych
Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem zapewniaj cym zachowanie wymaganej jako ci monta u

urz dze  przewidzianych w dokumentacji projektowej.

W przypadku konieczno ci zastosowania specjalistycznego sprz tu, powinien on by  zgodny z wymaganiami
producenta elementów instalacji.

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robot. Warunki transportu dla poszczególnych materia ów powinny
by  zgodne z podanymi wy ej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport urz dze  i wyposa enia kot owni.
Urz dzenia i wyposa enie kot owni nale y przewozi rodkami transportu dostosowanymi do ich wielko ci i

ci aru. Przewo one urz dzenia nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  przemieszczania w skrzyniach adunkowych.
W trakcie roz adunku nale y u ywa  mechanicznych urz dze  o w ciwym ud wigu.

4.3. Transport urz dze  i wyposa enia instalacji wentylacji mechanicznej
Urz dzenia i wyposa enie instalacji wentylacji nale y przewozi rodkami transportu dostosowanymi do ich

wielko ci i ci aru. Przewo one urz dzenia nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  przemieszczania w skrzyniach
adunkowych. W trakcie roz adunku nale y u ywa  mechanicznych urz dze  o w ciwym ud wigu.

4.4. Transport rur
Rury przewozi si  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym, zabezpieczaj c je od

uszkodze  mechanicznych. W przypadku za adowania do samochodu ci arowego wi cej ni  jednej partii rur, nale y
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je zabezpieczy  przed pomieszaniem.
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez
podklinowanie lub inny sposób.
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca .

4.5. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami transportowymi o ile to mo liwe w opakowaniach fabrycznych. Urz dzenia i armatura transportowana
luzem powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.5. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych.

Elementy s ce do pomiarów elektrycznych (p ytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki
i inny osprz t) nale y przewozi  krytymi rodkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotycz ce wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót instalacji wentylacji mechanicznej

Monta  przewodów wentylacyjnych i kszta tek
- Przewody  powinny by  zamocowane do przegród budynku w odleg ci min.100 mm, umo liwiaj cej
szczelne wykonanie po cze  poprzecznych. Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w
otworach, których wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z
izolacj .
- Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w miejscu
zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia wynikaj ce z
ci arów: przewodów; materia u izolacyjnego; t umików, przepustnic  elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;
osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie w czasie czyszczenia lub konserwacji. Podpory i
podwieszenia w obr bie maszynowni oraz w odleg ci nie mniejszej ni  15m od ród a drga  powinny by  wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podk adek z materia ów elastycznych. 

Otwory rewizyjne i mo liwo  czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
lub demonta  elementu sk adowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umo liwia  oczyszczenie wewn trznych
powierzchni przewodów, a tak e urz dze  i elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie
umo liwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni  wytrzyma ci i
szczelno ci przewodów, jak równie  w asno ci akustycznych i przeciwpo arowych. Nale y zapewni  dost p w celu
czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach urz dze :
- - przepustnice ( z dwóch stron);
- - t umiki ha asu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron);
- - filtry (z dwóch stron).
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych jakie nale y wykona   w przewodach wentylacyjnych oraz pozosta e
szczegó owe zasady wykonania okre lono w WTW i OIW.
 
Monta  czerpni i wyrzutni 
Czerpnie i wyrzutnie cienne powinny by  zamontowane w sposób zapewniaj cy nie przedostawanie si  opadów do
kana ów oraz zabezpieczone siatk  o oczkach 1x1 mm.

Monta  przepustnic 
Przepustnice nale y montowa  w sposób zapewniaj cy szczelno  po czenia na prostych odcinkach przewodów w
odleg ci od kolan lub odga zie :
- - trzech rednic równowa nych – przepustnice jednop aszczyznowe,
- - dwóch rednic równowa nych – przepustnice wielop aszczyznowe o wspó bie nym ruchu opat,
- - jednej rednicy równowa nej – przepustnice wielop aszczyznowe o przeciwbie nym ruchu opat.
Przepustnice powinny by  montowane w sposób zapewniaj cy atwy dost p dla obs ugi.

Monta  central wentylacyjnych 
- Centrale powinny by  zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposób , aby zapewni  dost p
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do konserwacji i obs ugi poszczególnych urz dze  i aparatury regulacji automatycznej. Przy monta u central
klimatyzacyjnych nale y: ustawia  centrale tak, aby umo liwi  demonta  i wymian  poszczególnych cz ci
sk adowych centrali, zapewni  szczelne po czenia ko nierzowe.

Monta  i wykonanie instalacji zasilania nagrzewnic
Przewody zasilaj ce nagrzewnice nale y wykona  z rur o rednicy 42x1,5 mm stalowych zewn trznie ocynkowanych,
Tmax = 135 °C, Pmax = 16 bar czonych przez zaciskanie oraz  z armatur  gwintowan , za pomoc czników
zaprasowywanych. Przewody nale y izolowa  termicznie otulin  termoizolacyjn  z pianki poliuretanowej lub
polietylenowej do ciep ej wody. Przewody nale y mocowa  do przegród budowlanych za pomoc  typowych
uchwytów do rur o parametrach technicznych i jako ci nie gorszych ni  uchwyty firmy HILTI.
Przewody poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w kierunku od nagrzewnicy do
ród a ciep a. W najwy szych punktach instalacji nale y zapewni  odpowietrzenie, a w najni szych spust wody.

Wykonanie instalacji z rur stalowych zewn trznie ocynkowanych i armatury
Przewody instalacyjne nale y wykona  z rur stalowych ocynkowanych zewn trznie czonych przez zaciskanie.
Ci cie rur
Rury nale y przecina  prostopadle do osi obcinakiem kr kowym. Dopuszcza si  stosowanie innych narz dzi takich
jak pi y r czne i elektryczne przeznaczone do ci cia stali w glowej lub nierdzewnej, pod warunkiem zachowania
prostopad ci ci cia i nie uszkodzenia obcinanych kraw dzi. Niedopuszczalne jest amanie nadci tych kawa ków rur.
Do ci cia nie nale y u ywa  palników i tarcz tn cych. Przy wymiarowaniu d ugo ci do obci cia nale y pami ta  o
uwzgl dnieniu g boko ci wsuni cia rury w kszta tki.
Fazowanie (gratowanie)

ywaj c r cznego lub elektrycznego fazownika (dla wi kszych rednic pó okr ego pilnika do stali) nale y
sfazowa  zewn trzn  i wewn trzn  kraw  obci tej rury usuwaj c wszelkie zadziory, mog ce uszkodzi  O-Ring w
czasie monta u.
Usun  równie  opi ki znajduj ce si  na i w rurze, które mog  zwi kszy  ryzyko wyst pienia korozji punktowej. Aby
osi gn  w ciw  wytrzyma  po czenia nale y zachowa  odpowiedni  g boko  A (tabela, rys.) wsuni cia rury
w kszta tk .
Wymagan  d ugo  wsuni cia zaznaczy  na rurze (lub kszta tce z bosym ko cem) markerem. Po wykonaniu
zaprasowania zaznaczenie musi by  widoczne tu  przy kraw dzi kszta tki.

Rys. Odleg ci monta owe.
A – g boko  wsuni cia rury w kszta tk
dmin – minimalna odleg  monta owa mi dzy kszta tkami
Cmin – minimalna odleg  kszta tki od ciany
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Tab. Odleg ci monta owe.
Kontrola
Przed monta em nale y wzrokowo skontrolowa  obecno  i stan w ciwego O-Ringu. Sprawdzi  te  czy nie ma

opi ków i innych zanieczyszcze  na rurze i w kszta tce, mog cych uszkodzi  uszczelnienie w fazie wsuwania
rury. Upewni  si , czy odleg  mi dzy s siednimi kszta tkami nie jest mniejsza ni  dopuszczalna (dmin).

Zamontowanie rury i z czki
Przed wykonaniem zaprasowania rur  nale y osiowo wsun  w z czk  na oznaczon  g boko  (dopuszczalny jest

lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i t uszczy w celu u atwienia wsuni cia do rury jest zabronione
(dopuszcza si  wod  lub roztwór myd a – zalecane w przypadku próby ci nieniowej spr onym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego monta u wielu po cze  (na zasadzie wsuni cia rur w kszta tki), przed operacj
zaprasowania ka dego kolejnego z cza nale y skontrolowa  zaznaczon  na rurze g boko  wsuni cia. Podczas
monta u instalacji nale y uwzgl dni  konstrukcj  i wymiary szcz k zaciskowych poprzez zapewnienie
minimalnych odleg ci monta owych mi dzy rurami i przegrodami budowlanymi, podanymi w tabeli i na
rysunkach.

Zaprasowywanie
Przed rozpocz ciem procesu prasowania nale y sprawdzi  sprawno  narz dzi. Wymiar g owicy prasuj cej nale y

zawsze dobiera  do rednicy wykonywanego po czenia. G owica prasuj ca powinna zosta  za ona na z czce
w taki sposób, aby wykonane w niej wci cie dok adnie obejmowa o wypuk  cz  kszta tki (miejsce osadzenia
w kszta tce O-Ringu). Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa si  automatycznie i nie mo e
by  zatrzymany. Je li z jakich  przyczyn proces zaciskania zostanie zatrzymany (przerwany), po czenie nale y
zdemontowa  (wyci )  i  wykona  nowe  w  prawid owy  sposób.  Po czenia  omy kowo  niezaprasowane,  ze
wzgl du na specjaln  konstrukcj  O-Ringów (funkcja „wyciek przed zaprasowaniem”) b  sygnalizowane ju
w trakcie nape niania wod  instalacji.

Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykona  zaprasowanie po czenia.
Zaprasowywanie z czek
Przed rozpocz ciem procesu prasowania nale y sprawdzi  sprawno  narz dzi. Zalecane jest stosowanie zaciskarek i

szcz k prasuj cych dostarczanych przez producenta systemu rur. Nale y zawsze dobra  odpowiedni wymiar
szcz ki prasuj cej do rednicy wykonywanego po czenia. Szcz ka prasuj ca powinna zosta  za ona na

czce w taki sposobów, aby wykonane w niej profilowanie dok adnie obejmowa o miejsce osadzenia O-Ringa
w kszta tce (wypuk a cz  kszta tki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa si
automatycznie i nie mo e by  zatrzymany. Je li z jakich  przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany,
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po czenie nale y zdemontowa  (wyci ) i wykona  nowe w prawid owy sposób. W przypadku posiadania przez
instalatora zaciskarek i szcz k niedostarczanych przez producenta systemu rur mo liwo  ich stosowania nale y
skonsultowa  z producentem systemu.

Zaprasowywanie z czek 76,1 – 108 mm
Przygotowanie szcz ki:
Do zaprasowania trzech najwi kszych rednic (76,1; 88,9; 108) stosuje si  specjalne szcz ki czterodzielne oraz

zaciskark . Szcz , po wyj ciu z walizki, nale y odbezpieczy  poprzez wyci gni cie specjalnego sworznia a
nast pnie roz .

Zak adanie szcz ki na kszta tk :
Roz on  szcz  zak adamy na kszta tk . Szcz ka posiada specjalny rowek, w który nale y wpasowa  ko nierz

kszta tki. Uwaga: Tabliczka z nadrukowanym rozmiarem szcz ki (widoczna na rysunku) zawsze powinna
znajdowa  si  od strony rury.

Zabezpieczenie szcz ki na kszta tce:
Po poprawnym zamocowaniu szcz ki na kszta tce nale y j  ponownie zabezpieczy  poprzez maksymalne wci ni cie

sworznia. W tym momencie szcz ka jest gotowa do pod czenia zaciskarki.
Pod czenie zaciskarki do szcz ki:
Zaciskarka musi by  pod czona do szcz ki w sposób jak pokazuje rysunek. Bezwzgl dnie nale y dopilnowa  aby

ramiona zaciskaj ce urz dzenia by y wsuni te do ko ca, w specjalne miejsca w szcz ce.
Miejsca maksymalnego wsuni cia s  zaznaczone na ramionach urz dzenia. Tak pod czona zaciskarka mo e zosta

uruchomiona w celu dokonania pe nego zaprasowania po czenia.
Zaprasowanie:
Czas wykonania pe nego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa

si  automatycznie i nie mo e by  zatrzymany. Je li z jakich  przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany,
po czenie nale y zdemontowa  (wyci ) i wykona  nowe w prawid owy sposób.

Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego po enia. Wówczas nale y wyci gn
ramiona zaciskarki ze szcz ki. Aby zdj  szcz  z kszta tki nale y j  ponownie odbezpieczy  poprzez
wyci gni cie sworznia i roz . Szcz ki powinny by  przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym
– zaryglowane.

Gi cie rur
W razie konieczno ci rury Steel mo na gi  na „zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego promienia gi cia

Rmin: Rmin = 3,5 x D
D – rednica zewn trzna rury
Niedopuszczalne jest gi cie rur na „gor co” ze wzgl du na podatno  tak obrobionych rur na korozj  spowodowan

zmian  struktury krystalicznej materia u.
Do gi cia rur nale y u ywa  gi tarki r czne lub z nap dem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie zaleca si  gi cia

rur na zimno powy ej rednicy O28 mm. (mo na stosowa  gotowe uki oraz kolana 90º i 45º dostarczane przez
producenta systemu rur.

Po czenia gwintowe
Zaleca si  wykonanie (skr cenia) po czenia gwintowego przed zaprasowaniem z czki, aby nie obci  po czenia

zaciskowego.  Do uszczelniania  gwintów w instalacjach  Steel  nie  wolno u ywa  standardowej  ta my PTFE
(Teflon) oraz innych rodków zawieraj cych halogenki.

Po czenia wyrównawcze
Rury Steel ze wzgl du na ograniczone przewodnictwo elektryczne nie mog  pe ni  roli dodatkowych przewodów

ochronnych w systemie.
Instalacje wykonane w systemie Steel nale y obj  elektrycznymi po czeniami wyrównawczymi. Wszystkie

po czenia elektryczne budynku powinny by  zaprojektowane i wykonane przez uprawnionych elektryków.
Sk adowanie i transport
Nie nale y sk adowa  elementów systemu rur bezpo rednio na pod u (np. na gruncie lub betonie).
Nie wolno sk adowa  w bezpo rednim s siedztwie rodków chemicznych.
Wi zki rur powinny by  sk adowane i transportowane na przek adkach drewnianych (unika  bezpo redniego kontaktu

z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur).
Podczas transportu, za adunku i roz adunku nie wolno dopu ci  do zarysowania lub uszkodzenia mechanicznego rur

oraz kszta tek – nie wolno: rzuca , przeci ga  i zgina .
Pomieszczenia, w których elementy b  przechowywane musz  by  suche.
Powierzchnie zewn trze rur w trakcie sk adowania, budowy i eksploatacji nie mog  by  nara one na d ugotrwa y

bezpo redni kontakt z wilgoci .
Uk adanie przewodów
Nie zaleca si  prowadzenie instalacji z rur stalowych w tynku lub wylewkach betonowych ze wzgl du na zagro enie

korozyjne oraz wyst powanie du ych si  wynikaj cych z rozszerzalno ci termicznej rur. Dopuszcza si  krycie
tynkiem lub jastrychem instalacji pod warunkiem zapewnienia prawid owej kompensacji wyd  termicznych
ruroci gów. Mo na to uzyska  poprzez uk adanie rur i kszta tek w elastycznym materiale np. izolacji piankowej.

85



Nale y wyeliminowa  mo liwo  kontaktu z otoczeniem zawieraj cym chlor lub jony chlorkowe.
Po czenia gwintowane stosowa  nale y jedynie przy czeniu ga zek z grzejnikami i przy czeniu z armatur

gwintowan . Po czenia lutowane przewodów powinny si  znajdowa  mi dzy podporami w odleg ci 1/3 do
1/5 rozpi to ci prz a od punktu podparcia. W przypadku konieczno ci wykonania po czenia na podporze lub
po rodku prz a spoin  nale y wzmocni  nak adkami. Ruroci gi prowadzi  nale y po powierzchni przegród
budowlanych ( cian, stropów). Przewody poziome prowadzi  ze spadkiem min.50/oo w kierunku odwodnienia –
kot ownia. Przewody poziome powinny by  oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odst pach: 

Maksymalny rozstaw podpór [m] - Rury KAN-therm Steel

enie
ruroci gu

rednica zewn trzna rury [mm]

15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108

pionowo/p
ozio
mo

1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,00

Po czenia pionów z ruroci gami poziomymi nale y wykona  poprzez odsadzk . Kierunek przep ywu czynnika
grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy  k t rozwarty z kierunkiem przep ywu czynnika w
odga zieniu do pionu. Przewody pionowe – piony instalacyjne powinny posiada  uchwyty rozmieszczone co 2,5
– 3,0 m (na ka dej kondygnacji). Ga zki – rury przy czne wykona  ze spadkiem 1% w kierunku przep ywu.
Przy d ugo ci powy ej 1,5 m ga zki powinny by  przymocowane do cian uchwytami umieszczonymi w
po owie d ugo ci. 

Ruroci gi instalacyjne prowadzi  w odleg ci 3 cm (dla rednic do 40 mm) i 5 cm (dla rednic powy ej 40 mm) od
otuliny do powierzchni cian i stropów a tak e pomi dzy otulinami ruroci gów. Przej cia przez ciany i stropy
powinny by  wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm d szych od grubo ci przegrody budowlanej.
Przestrze  pomi dzy  rur  a  tulej  wype ni  materia em  elastycznym.  Przepusty  instalacyjne  w  elementach
oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas  odporno ci ogniowej (EI) wymagan  dla tych elementów.
W miejscach przej cia rury przez ciany i stropy nie powinny wyst powa  po czenia rur.
Armatura nie mo e by  instalowana na ukach i za amaniach ruroci gów. Prosty odcinek przed i za armatur
powinien wynosi  przynajmniej 1,5 D (gdzie D — rednica zewn trzna ruroci gu).

5.3. Wentylacja pozosta ych pomieszcze
Szatnie przy sali gimnastycznej- pom. nr 28 i 31.
Nawiew do pomieszcze  szatni realizowany b dzie poprzez central  wentylacyjn . W pomieszczeniu nr 28

zamontowa  kratk  nawiewn  STW z przepustnic  regulacyjn  o wymiarach 425x225mm, w pomieszczeniu nr
31 zamontowa  kratk  STW z przepustnic  regulacyjn  325x125mm.

Wywiew poprzez blaszane kana y wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone poprzez strop pomieszcze  pionowo w
gór .

Sale lekcyjne.
Nawiew do pomieszcze  sal lekcyjnych zaprojektowano przez monta  nawiewników okiennych typu EFR (nawiewnik

czny z precyzyjn  nastaw ) firmy Aereco o wydatku 30m3/h.  W ka dym oknie  sali  zamontowa  po dwa
nawietrzaki okienne.

Wywiew za pomoc  istniej cych kana ów wentylacyjnych murowanych wyprowadzonych ponad dach.
WC – pom. nr 40, 52, 110 i 123.
Nawiew do pomieszcze  poprzez nawietrzaki okienne typu EFR firmy Aereco o wydatku 30m3/h.  W  ka dym

pomieszczeniu zamontowa  po jednym nawietrzaku okiennym
Wywiew za pomoc  wentylatorów azienkowych wyci gowych o wydatku 100m3/h typu DECOR 100 firmy Venture

Industries montowanych na kana ach murowanych wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad dach.
azienki – pom. nr 29 i 30.

Nawiew do pomieszcze  poprzez nawietrzaki okienne typu EFR firmy Aereco o wydatku 30m3/h.  W  ka dym
pomieszczeniu zamontowa  po jednym nawietrzaku okiennym.

Wywiew za pomoc  wentylatorów azienkowych wyci gowych o wydatku 100m3/h typu DECOR 100 firmy Venture
Industries montowanych na kana ach wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad dach.

WC – pom. nr 22 i 23.
Nawiew do pomieszcze  poprzez kratki w dolnej cz ci drzwi o wymiarach 15x40cm.
Wywiew za pomoc  wentylatorów azienkowych wyci gowych o wydatku 100m3/h typu DECOR 100 firmy Venture

Industries.
Pozosta em pomieszczenia (za wyj tkiem pomieszczenia sali gimnastycznej i szatni przy sali gimnastycznej)
Nawiew do pomieszczenia zaprojektowano przez monta  nawiewników okiennych typu EFR (nawiewnik r czny z

precyzyjn  nastaw ) firmy Aereco o wydatku 30m3/h. W ka dym oknie sali zamontowa  po jednym nawietrzaki
okienne.
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Wywiew za pomoc  istniej cych kana ów wentylacyjnych murowanych wyprowadzonych ponad dach..

6.KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6 oraz zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w PrPN EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW.

6.2. Sprawdzenie kompletno ci prac.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce dzia ania:
porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , zarówno  w zakresie
materia ów, jak i ilo ci oraz, je li to konieczne, w zakresie w ciwo ci i cz ci zamiennych;
sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami technicznymi
sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl dów na dzia anie, czyszczenie i konserwacj ;
sprawdzenie czysto ci instalacji;
sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.

6.3. Badania ogólne 
Nale y wykona  nast puj ce badania:

dost pno  dla obs ugi;
stanu czysto ci urz dze , wymienników ciep a i systemu rozprowadzania powietrza;
rozmieszczenia i dost pno  otworów do czyszczenia instalacji;
kompletno ci znakowania;
realizacji zabezpiecze  przeciwpo arowych (rozmieszczenia klap po arowych, pow ok ogniochronnych itp.);
rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych;
zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób nie powoduj cy przenoszenia drga ;
rodków do uziemienia przewodów.

6.4. Badanie wentylatorów i innych centralnych urz dze  wentylacyjnych
Nale y wykona  nast puj ce badania:

sprawdzenie, czy elementy urz dzenia zosta y po czone w prawid owy sposób;
sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych)
sprawdzenie konstrukcji i w ciwo ci (np.  podwójna obudowa);
badanie prze ogl dziny szczelno ci urz dze  i czników elastycznych;
sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
sprawdzenie zamocowania silników;
sprawdzenia prawid owo ci obracania si  wirnika w obudowie;
sprawdzenie naci gu i liczby pasów klinowych
sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
sprawdzenie zgodno ci pr dko ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej

6.5. Badanie wymienników ciep a 
Nale y wykona  nast puj ce badania:

sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych z projektem;
sprawdzenie szczelno ci zamocowania w obudowie;
sprawdzenia , czy nie ma uszkodze
sprawdzenie materia u z jakiego wykonano wymienniki;
sprawdzenie prawid owo ci przy czenia zasilenia i powrotu czynnika;
sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
sprawdzenie, czy nie ma uszkodze  odkraplaczy;
sprawdzenie, czy zainstalowano urz dzenie przeciwzamro eniowe na lub w wymienniku ciep a.

6.6. Badanie filtrów powietrza
Nale y wykona  nast puj ce badania:

sprawdzenie zgodno ci typu i klasy filtrów na podstawie danych projektowych;
sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
sprawdzenie systemu filtracji pod wzgl dem ewentualnych uszkodze ;
sprawdzenie wska nika ró nicy ci nienia pod  wzgl dem uszkodzenia i prawid owo ci poziomu p ynu
pomiarowego;
sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umow );
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sprawdzenie czysto ci filtra.

6.7. Badanie czerpni i wyrzutni powietrza 
Sprawdzenie wielko ci, materia u i konstrukcji aluzji zewn trznych z danymi projektowymi.

6.8. Badanie przepustnic wielop aszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia

6.9. Badanie sieci przewodów 
Badanie wyrywkowe szczelno ci po cze  przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrol  dotykow ;

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem,

6.10 Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
Sprawdzenie nale y wykona  w zakresie:

sprawdzenie kompletno ci ka dego uk adu regulacji na podstawie schematu regulacji;
sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
sprawdzenie kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów;
sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno  z projektem odno nie:
umiejscowienia, dost pu;
rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci regulacyjnych;
systemu zabezpiecze ;
wentylacji;
oznaczenia;
typów kabli;
uziemienia

6.12. Badanie instalacji zasilania nagrzewnic 
Badania nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami zawartymi w WTW i OICO. 

6.13. Badanie szczelno ci na zimno 
Badania szczelno ci na zimno nie nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej ni szej od  0 ºC.

Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem elementów
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj
kilkakrotnie przep uka  wod . Na 24 godziny (gdy temperatura zewn trzna jest wy sza od +5 ºC) przed rozpocz ciem
badania instalacja powinna by  nape niona wod  zimn  i dok adnie odpowietrzona. W tym okresie nale y dokona
starannego przegl du wszystkich elementów oraz skontrolowa  szczelno  po cze  przewodów, d awic zaworów i in.
przy ci nieniu statycznym s upa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci
nale y od czy  naczynie wzbiorcze, a nast pnie podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy r cznej t okowej,
pod czonej w najni szym jej punkcie . Pompa musi by  wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 050% wi kszym
od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:

0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa
0,02 MPa przy zakresie wy szym.

Warto  ci nienia próbnego: pp = 0,4 MPa

6.14. Badanie szczelno ci w stanie gor cym 
Badanie szczelno ci instalacji na gor co nale y przeprowadzi  po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby

szczelno ci na zimno oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  zabezpieczenia instalacji. Prób  szczelno ci
adu nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a, w miar  mo liwo ci przy najwy szych parametrach

czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj cych parametrów roboczych.

6.15. Kontrola pozosta ych elementów.
Kontrola  pozosta ych  elementów  wyposa enia  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ci  ich  parametrów  z

za onymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentów.
Dokumentacja producentów winna zawiera  metody sprawdzenia poprawno ci monta u. W przypadku braku

takich danych Wykonawca wyst pi o ich uzyskanie.
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7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7
Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej d ugo ci instalacji wewn trznych oraz kompletno ci wyposa enia
towarzysz cego.
Jednostki obmiarowe nale y przyjmowa  zgodnie z kosztorysem.

8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje instalacj  wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej i sali chemicznej.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiory robót powinny by  przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta  powo ana komisja w sk adzie:

Przedstawiciel Inwestora 
Przedstawiciel Wykonawcy
Przedstawiciel Nadzoru
Przedstawiciel U ytkownika
Projektant

8.1 Odbiór etapowy robót monta owych instalacji klimatyzacyjnej
- Odbiorowi etapowemu podlegaj  nast puj ce elementy robót:

przewody obudowane, dla których wymagana jest próba szczelno ci,
fundamenty pod centrale klimatyzacyjne, filtry,

otwory w cianach, stropach i dachach,
miejsca zawieszenia aparatów nawil aj cych,
miejsca, na których maj  by  zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno – pomiarowe, 
przepustnice montowane w niedost pnych przewodach wentylacyjnych.

Po zako czeniu odbioru nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego – cz ciowego instalacji wentylacji wg
wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, za cznik 1.  

8.2 Odbiór ko cowy robót monta owych instalacji klimatyzacyjnej
Ko cowy odbiór techniczny nale y przeprowadzi  po zako czeniu monta u i przeprowadzeniu prób na

podstawie wymaga  PrPN 12599 i WTW i OIW. Po zako czeniu odbioru nale y sporz dzi  protokó  odbioru
technicznego – ko cowego instalacji wentylacji wg wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, za cznik 2. 

8.3 Odbiór mi dzyoperacyjny robot monta owych instalacji zasilania nagrzewnic 
Nale y przeprowadzi  odbiory mi dzyoperacyjne wykonania przej  dla przewodów przez ciany i stropy –

umiejscowienie i wymiary otworów.
Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz przydatno

robót i elementów do prawid owego wykonania i monta u; Protokó  podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty.

8.4 Odbiór ko cowy robót monta owych instalacji zasilania nagrzewnic. 
Ko cowy odbiór techniczny nale y przeprowadzi  po zako czeniu monta u i przeprowadzeniu prób na
podstawie wymaga  okre lonych w specyfikacji technicznej. Po zako czeniu odbioru nale y sporz dzi  protokó
odbioru technicznego – ko cowego instalacji wg ustale  zawartych w WTW i O Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena
Cena obejmuje monta  i rozruch wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz jej

cz ci kosztowej wraz z dokonaniem niezb dnych bada  przewidzianych dla odbiorów.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pe nego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Podstaw  p atno ci  za  wykonane  roboty  w  okresach  miesi cznych  b dzie  kwota  wynikaj ca  z  obmiarów  stanu

89



zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie i sporz dzenie przez Wykonawc  protoko u odbioru tych
robót.
Protokó  odbioru robót b dzie podstaw  do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora
Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  ceg y.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74244 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

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

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach

PN-92/M-74101 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-83/E-08200/00 Elektryczne przyrz dy powszechnego u ytku. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Od cznie izolacyjne i czenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. rodki ochrony przed pr dem przet eniowym.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego Obci alno ci pr dowe d ugotrwale przewodów.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego Aparatura czeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpiecze stwa.

PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i pow oce
polwinitowej na napi cie znamionowe 0,6/1 kV

PN-87/E-9CC54 Przewody jedno owe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90066. Przewody wielo owe o wspólnej izolacji polwinitowej.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

PN-91/E05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i
robót rozbiórkowych.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn trznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do sta ego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-

03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn trznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do sta ego przebywania ludzi

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpy owe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce  rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr  207 z 2003 r. poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92
poz. 881 oraz z 2004 r. Nr 93 poz. 888)

Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pó niejszymi zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr
33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.13
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

CPV 45321000-3

1. WST P

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót polegaj cych na
wymianie i monta u stolarki drzwiowej zewn trznej i wewn trznej w budynku Szko y podstawowej nr 11 w B dzinie
w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12
w B dzinie”..

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Okre lenia podstawowe
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s  zgodne z obowi zuj cymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w SST maj  zastosowanie przy monta u:
–stolarki drzwiowej wewn trznej i zewn trznej,

2. MATERIA Y

2.1 . Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by  stosowana tarcica iglasta oraz pó fabrykaty tarte odpowiadaj ce
normom pa stwowym.
Wilgotno  bezwzgl dna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera  si  w granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchy ki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny by  wi ksze ni  podano poni ej.
Ró nice wymiarów [mm] drzwi

wymiary zewn. o cie nicy do 1 m - 5,5
powy ej 1 m - 5,5
ró nica d ugo ci przeciwleg ych elementów  do 1 m - 1,1

cie nicy mierzona w wietle powy ej 1 m - 2,2
skrzyd o we wr bie szeroko  do 1 m - 1
powy ej 1 m - 2
ró nica d ugo ci przek tnych do 1 m -  2
przek tnych skrzyde  we wr bie do 2 m - 3,3
powy ej 2 m - 3,3
przekroje szeroko  do 50 mm - 1
powy ej 50 mm - 2
elementów grubo  do 40 mm – 1
powy ej 40 mm – 2
grubo  skrzyd a – 1

2.2 . Stolarka drzwiowa – fabrycznie wyko czona
–drzwi zewn trzne:

a) drzwi drewniane
b) stalowe
c) z PCV

–drzwi wewn trzne:
a) drzwi typowe, p ytowe, wybrane z kratk  nawiewn ,
b) drzwi stalowe 

2.3. Drzwi zewn trzne
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W  czniku  nr  3  od  strony  boiska  nale y  wybi  otwór  o  wymiarze155x2,05  i  zamontowa  drzwi  wej ciowe
dwuskrzyd owe aluminiowe przeszklone (75%) malowane proszkowo w kolorze br zowym RAL 8017 z szyb
antyw maniow   o ca kowitym wspó czynniku przenikania ciepa U=1,3 W/m2K. 
Nale y zastosowa  profile aluminiowe tzw. „ciep e“ trójkomorowe z poliamidow  przek adk  termiczn  o szeroko ci
min. 20 mm, o du ej sztywno ci po czenia profili (profile zagniatane), grubo cianki profili ok. 2,0 mm.
Wyposa enie drzwi: 

3 zawiasy regulowane w trzech kierunkach,
szyba antyw amaniowa klasyP2A o wspó czynniku przenikania ciepa U=0,9 W/m2 K, 
wymiar drzwi (100+50)x200 cm – zgodnie z zestawieniem stolarki,
z obu stron drzwi klamka, 
zamek antyw amaniowy dolny (pi  ruchomych rygli) w klasie 5, 
dodatkowo wyposa enie w samozamykacz.

Drzwi zewn trzne wej ciowe do piwnicy nale y wymieni  na nowe stalowe pe ne g adkie o podwy szonej odporno ci
na w amanie. Skrzyd o drzwiowe grubo ci 45 mm wykonane z blachy ocynkowanej w laminacie lakierowane na kolor
RAL 8017, wype nione polistyrenem  rozpr onym oraz wzmocnione specjalnymi kszta townikami. O cie nica w
kolorze skrzyd a (lakierowana) z naddatkiem „A” do obci cia lub zalania betonem. 
Wyposa enie:

zamek g ówny (pi  ruchomych rygli) w klasie 5,
trzy bolce antywywa eniowe,
rozeta antyw amaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003),
atestowana w klasie B wk adka dolna.
atestowana w klasie B wkadka górna z pokr em.

 
Wymiana  drzwi  wewn trznych  obejmuje  drzwi  do  sal  lekcyjnych,  drzwi  do  kabin  WC  oraz  do  pomieszcze
gospodarczych. W zale no ci od rodzaju pomieszczenia projektuje si nast puj ce rodzaje drzwi wewn trznych:

drzwi  wej ciowe  do  pomieszcze azienek  -  drzwi  drewniane  pe ne  z  kratk  wentylacyjn  15x40  cm.,
wype nienie warstw  stabilizuj  o strukturze „plastra miodu”,
drzwi do sal zaj  - drewniane jednoskrzyd owe pe ne, ramiak drewniany, wype nienie p yt  wiórow , ca
oklejona p yt  lakierowan ,
drzwi do pomieszcze  gospodarczych z kratk  wentylacyjn  15x40 cm, pe ne, wype nienie drzwi warstw
stabilizuj  o strukturze  „plastra miodu”.

Wszystkie drzwi wyposa one w dwustronne klamki z zamkami z wk adkami typu Yale. 
Pe ne zestawienie stolarki do wymiany zawiera rys. nr 32.

2.4. Rolety zewn trzne
Okna parteru pomieszcze  biblioteki (segment nr 1 elewacja wschodnia), okna korytarza parteru(segment nr 4
elewacja pó nocna oraz drzwi wej ciowe do kuchni (segment nr 2 elewacja pó nocna) wyposa  w rolety zewn trzne
z nap dem r cznym.
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nale y zdemontowa  istniej ce i zamontowa  nowe rolety
przystosowane do monta u na mur, skrzynka aluminiowa zaokr glona, panele aluminiowe wype nione piank
poliuretanow ,  nap d  r czny  -  zwijacz  korbowy,  sposób  zamkni cia  –  zamek  baskwilowy,  klapa  rewizyjna
umieszczona w skrzynce pozwalaj c na wykonanie konserwacji elementów mechanicznych rolety z zewn trz
budynku. Wymiary rolet dopasowa  do wymiarów okien. Ponie j podano orientacyjne wymiary rolet;  wymiary te
nale y skorygowa  na budowie przed z eniem zamówienia. Kolorystyka rolet i skrzynek– br zowy RAL 8017.
Wymiary rolet: 2750x2250 mm – 2 szt., 2100x1000 mm – 1 szt, 2350x1850 mm -1 szt., 1250x2250 mm – 1 szt.

2.5. Nawiewniki okienne.
W celu poprawy wentylacji pomieszcze  w oknach na wysoko ci min. 2 m powy ej poziomu posadzki nale y
zamontowa  nawiewniki okienne higrosterowane o przep ywie powietrza min. 35 m3/h. 
Projektuje si  monta  nawiewników higrosterowanych z mo liwo ci r cznego przymkni cia i okapem standardowym,
o wydajno ci min. 35 m3/h i o poziomie t umienia ha asu 33 dB. 
Nawiewniki higrosterowane zamontowa  we wszystkich pomieszczeniach z wentylacj  grawitacyjn  przeznaczonych
na pobyt ludzi, tj. w oknach sal lekcyjnych, szatni, sto ówki, kuchni – po dwa nawietrzaki w ka dym oknie oraz w
oknach pomieszcze  sekretariatu, gabinetu dyrektora, pokoju lekarskiego,pomieszczenia biurowego, gabinetu
ksi gowej, zaplecza pokoju nauczycielskiego – po 1 nawiewniku w ka dym oknie. Nie przewiduje si  monta u
nawiewników w oknach korytarzy. 
Nie nale y montowa  nawiewników w oknach pomieszcze  z  wentylacj  mechaniczn . 

3. SPRZ T
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Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera.

4. TRANSPORT

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
In yniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy
przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne:
–Wykonawca powinien dokona  monta u okien i drzwi zgodnie ze szczegó ow  instrukcj
wbudowania tych wyrobów, dostarczon  przez ka dego producenta.
–Wyroby stolarki budowlanej mog  by  osadzone w wykonanych otworach, je eli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
–Równocze nie ze wznoszeniem murów mo e by  osadzona stolarka budowlana jedynie w cianach
dzia owych o grubo ci poni ej 25 cm.
–Stolark  nale y zamontowa  w o cie u zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normach.
–Okucia powinny by  tak przymocowane, aby zapewnia y skrzyd om nale yte dzia anie zgodne z ich
przeznaczeniem.
–Przed dokonaniem zamówienia stolarki nale y sprawdzi  rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.

5.2 . Przygotowanie o cie y 
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan powierzchni, do których ma
przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a,

cie e nale y naprawi  i oczy ci .
Skrzyd a drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np p kni cia, wyrwy.
Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym
a o cie nic  powinien wynosi :

–na szeroko  otworu 2 – 6 cm,
–na wysoko  otworu 5 – 9 cm.

5.3 . Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowane o cie e o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y wstawi  stolark  na
podk adkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwi ce osadzone w o cie ach:

–na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa elementy
mocuj ce w odleg ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a,
–maksymalna odleg  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
–dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby zapobiec
powstawaniu odkszta ce  podczas zamykania,
–na szeroko ci elementu – jeden element kotwi cy na 1 mb.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwaleplastycznym , a szczelin  przykry  listw .
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

–2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
–3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
–4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko ci wi kszej ni  700 mm stosowane s  klocki podpieraj ce
atwiaj ce prawid owe ustawienie skrzyd a wzgl dem o cie nicy przy zamykaniu. Je eli szeroko  okna przekracza

1400 mm stosuje si  dwa komplety klocków. Klocki podpieraj ce stosuje si  zawsze, je eli szeroko  okna przekracza
jego wysoko .
Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny
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mi dzy o cie em a o cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB.
Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewn trzne o ma ym wysi gu osadza si  w ten sposób, e najpierw wykuwa si  w o cie nicach
niewielkie bruzdy, nast pnie wyrównuje si  zapraw  mur podokienny, daj c mu ma y spadek do rodka pomieszczenia
i na tak wykonanym pod u uk ada si  podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wi kszym
wysi gu nale y uprzednio osadzi  w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej
cie nic  mocowa  za  pomoc  kotew lub  haków osadzonych w o cie u.  Elementy  stalowe mog  by  równie

przymocowane do muru lub betonu za pomoc rub i nakr tek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub
zabetonowanych kotew. O cie nice nale y zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru.
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem
ITB.
Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie;

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania ST-00

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiaru jest 1 kpl wykonanego monta u.

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegaj :
–jako  dostarczonej stolarki
–poprawno  wykonania monta u

W wyniku odbioru nale y:
–porz dzi  cz ciowy protokó  odbioru robót
–dokona  wpisu do dziennika budowy

Je eli wszystkie czynno ci odbioru robót da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z SST i
PB

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.
Cena obejmuje:

–dostaw  i wykonanie monta u stolarki oraz podokienników,
–zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony
rodowiska

–uporz dkowanie terenu budowy

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
Instrukcje monta u producenta stolarki.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.14 
ROBOTY REMONTOWE KOMINÓW CPV 45262500-6

1. Wst p

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych
z remontem kominów w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11
przy ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”..

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

1.3 Okre lenia podstawowe SST.10

Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi przepisami
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z:

– rozebraniem kominów
– murowanie kominów z ceg y ceramicznej
– tynkowaniem kominów
–  ocieplenie kominów
– sprawdzenie dro no ci przewodów kominowych

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami In yniera.

2. Materia

2.1 . Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu  dostarczona z w a betoniarskiego (obowi zkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

2.2. Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa

Zapraw   wykona  w w le betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzon  receptur  przez Inspektora nadzoru.

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nale y
stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3 . Wyroby ceramiczne

2.3.1 . Ceg a budowlana pe na  wg PN-B-12050:1996
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Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych
Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.
Odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa.
Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie
rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. 
Ilo  cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

–2 na 15 sprawdzanych cegie
–3 na 25 sprawdzanych cegie
–5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.3.2 . Ceg a dziurawka klasy 50

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasi kliwo  nie powinna by  wy sza ni  22%.
Wytrzyma  na ciskanie 5,0 MPa

sto  pozorna 1,3 kg/dm3
Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,55 W/mK
Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i odmra ania – brak uszkodze  po
badaniu.

3. Sprz t

Do wykonania robót nale y stosowa  dowolny typ sprz tu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

–rusztowanie warszawskie,
–urz dzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka,
–wyci g jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrat
stateczno ci i szkodliwymi wp ywami atmosferycznymi.

Ceg a ceramiczna pe na powinna by  uk adana na rodku transportowym na r b równolegle do kierunku jazdy.
Ewentualne wolne miejsca mi dzy cianami rodka transportowego a za adowanym stosem cegie  powinny by
wype nione materia em wy ció kowym.

Na placu budowy ceg  pe  uk ada si  na terenie wyrównanym w koz ach po 250 sztuk wg poszczególnych klas, a
ceg  dziurawk  po 200 sztuk.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

- wszystkie kominy rozebra  w cz ci wystaj cej ponad dach, a  nast pnie wymurowa  z ceg y ceramicznej.
Kominy nale y murowa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i  grubo ci spoin do pionu i
poziomu. Nale y zachowa  kszta t i gabaryty istniej ce kominów,

- spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17 mm, a

minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a

minimalna 5 mm,
- spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw , 

-  zapraw  nale y  przygotowywa  w takiej  ilo ci,  aby mog a by  wbudowana mo liwie  wcze nie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji narzuconych przez producenta,
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie,
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- po przemurowaniu kominów sprawdzi , czy kana y s  w pe ni dro ne,
- po przemurowaniu kominów nale y wykona  tynkowanie oraz ocieplenie 5-cm warstw  styropianu EPS
100-038. Docieplenie kominów wykona  zgodnie z „SST-00.10 IZOLACJA CIEPLNA CIAN
ZEWN TRZNYCH”.

6. Kontrola jako ci robót

Wykonanie robót przeprowadzi  zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykona  odbiory
mi dzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych - przez uprawnionego kominiarza

6.1 . Materia y

Przy odbiorze ceg y  nale y przeprowadzi  na budowie:
– sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
– próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie,
– wymiarów i kszta tu ceg y,
– liczby szczerb i p kni ,
– odporno ci na uderzenia,
– prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y  przez prób  dora  nale y j
podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
6.2 . Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiaru jest m3 wykonanego fundamentu, m2 ciany, m przewodu kominowego.

8. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegaj :
–wykonanie wszystkich przewidzianych robót
–sprawdzenie dro no ci przewodów wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nale y:
–sporz dzi  cz ciowy protokó  odbioru robót
–protokó  odbioru robót zanikaj cych
–dokona  wpisu do dziennika budowy
–sporz dzi  protokó  odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.

Je eli  wszystkie  czynno ci  odbioru  robót  da y  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  nale y  uzna  za  zgodne  z
wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezb dnych czynno ci monta owych, uzyskanie pozytywnego

protokó u odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo .,
sanitarnych i ochrony rodowiska i uporz dkowanie teren budowy.

10. Przepisy i normy zwi zane
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002. poz. 690 z pó n. zm.).
10.1. Pozosta e przepisy i normy

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

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne – Ceg y budowlane. 

PN-90-/B-14501 - Zaprawy budowlane zwyk e

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.03
ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6

1. Wst p

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych, elementów z materia ów ceramicznych i betonu komórkowego oraz elementów betonowych
prefabrykowanych w ramach inwestycji pod nazw  „Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 11 przy
ul. Broniewskiego 12 w B dzinie”..

Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
murarskich wewn trznych wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych .

Uwaga:
Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i pomocnicze i uzupe niaj ce oraz te, które nie zosta y wymienione w
niniejszej specyfikacji b  nie uj te w obmiarze robót Wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacj  projektow , wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powy sze nale y
uwzgl dni  w wycenie ofertowej robót. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonywania oraz za zgodno  z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

Okre lenie podstawowe

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonywania oraz za zgodno  z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaj ca na placu budowy w wyniku r cznego spojenia elementów murowych
zapraw  murarsk .
Element murowy - drobno- lub redniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do r cznego wznoszenia
konstrukcji murowych lub kominów wentylacyjnch.
Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawarto ci otworów oraz ich kierunku
odniesionym do u enia elementu w murze.
Otwór - ukszta towana przestrze  pusta, która mo e przechodzi  lub nie przez ca y element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych,
je eli s  wymagane. Zaprawy budowlane dziel  si  na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. aroodporne, monta owe
lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn  konstrukcyjn
ca  i wyrównywania napr  wyst puj cych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ró nego rodzaju wyroby
metalowe, elbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupe niaj ce tj.
kotwy, czniki, wsporniki, nadpro a i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby  i   materia y wykorzystywane  przy wznoszeniu  konstrukcji  murowych  -
materia y i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia konstrukcji na zawilgocenie rozró nia si  zgodnie z PN-
B-03002 pi  klas rodowiska:

klasa 1: rodowisko suche np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce
zawilgoceniu wewn trzne warstwy cian szczelinowych,

klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze  np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym
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element nie jest wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si  w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst puj cym mrozem,
klasa 4: rodowisko wody morskiej - elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej,

elementy po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si  w powietrzu nasyconym sol ,
klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).

Mur w cianie piwnicznej zabezpieczony w sposób nale yty przed przenikaniem wody uwa  mo na za
znajduj cy si  w rodowisku klasy 2.

Warto  deklarowana - warto  dotycz ca wyrobu, okre lona zgodnie z norm , któr  producent jest zobowi zany
uzyska  przy za onej zmienno ci procesu produkcyjnego.
Wytrzyma rednia elementów murowych na ciskanie - rednia arytmetyczna wytrzyma  na ciskanie
okre lonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzyma o  elementów murowych na ciskanie - wytrzyma  elementów murowych na
ciskanie sprowadzona do wytrzyma ci równowa nego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego

zarówno wysoko  jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosz  100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której sk ad i metoda wytwarzania zosta y podporz dkowane
osi gni ciu wymaganych w ciwo ci (podej cia ze wzgl du na w ciwo ci u ytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcze niej okre lonej receptury, której w ciwo ci
wynikaj  z ustalonych proporcji sk adników (podej cia ze wzgl du na receptur ).
Czas korekty wie o zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegaj cej p aszczyzny
sze cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre lonym pod u stanowi cym element
murowy i nast pnie uniesionego, jest pokryta przylegaj  zapraw .
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi dzy dwiema p aszczyznami elementów murowych.
Nadpro e - belka przejmuj ca obci enie z obszaru nad otworem w cianie murowanej.
Nadpro e pojedyncze - nadpro e pracuj ce jako pojedyncza belka.
Nadpro e z one - nadpro e sk adaj ce si  z dwóch lub wi cej elementów konstrukcyjnych, z których ka dy ma
stref ciskan  i rozci gan .
Nadpro e zespolone - nadpro e zawieraj ce cz  prefabrykowan  oraz uzupe niaj , wykonywan  na miejscu
wbudowania.

2. Materia y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt.
2.

Wszystkie materia y wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz jej cz ci kosztowej mog  zosta
zast pione równowa nymi, o ile nie wp ynie to niekorzystnie na jako  wykonywanych robót.

Nale y zastosowa  materia y zgodne z dokumentacj  projektow  oraz wytycznymi producentów. Zastosowane
materia y budowlane powinny posiada  certyfikaty i aprobaty techniczne. 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Wyroby ceramiczne. Ceg a budowlana pe na

klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych.
Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.
Odporno  na dzia anie mrozu - 20 cykli
Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie
rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie
spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

- 2 na 15 sprawdzanych cegie ,
- 3 na 25 sprawdzanych cegie ,
- 5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.3. Bloczki z betonu komórkowego.

Obecnie na rynku wyst puje zró nicowane oznakowanie (nazewnictwo) wyrobów w zale no ci od producenta. Przy
realizacji  nale y zachowa  zasad  doboru materia ów  od jednego producenta. Wymiar przyj tych elementów   musz
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zapewni  realizacj  grubo ci murów zgodn  z dokumentacj . 
Wymagania:
- rednia wytrzyma  na ciskanie      min 4,0 MPa,
- rednia g sto  obj to ciowa max 700 kg/m3,
- wspó czynnik przewodzenia ciep a     max 0,2 W/mK,

2.4. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie(zgodne z obliczeniami
konstrukcyjnymi dla cian murowanych).
Przygotowanie   zapraw   do   robót   murowych   powinno   by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu, tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych   nale y stosowa   cement  portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy
nie b dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcze  obcych.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprz t

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Roboty mo na wykona  przy u yciu ogólnodost pnego sprz tu stosowanego przy robotach murarskich i
monta owych dla redniowymiarowych elementów betonowych. Nie stawia si  szczególnych wymogów dla sprz tu.

4. Transport i magazynowanie

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  ST-00 pkt. 4. 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
materia ów budowlanych (samochody ci arowe). Podczas transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.
Materia    nale y   w   szczególny   sposób   zabezpieczy    prze zawilgoceniem (podci ganiem wody) oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Zalecane jest sk adowanie na paletach z przekryciem foli .

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  ST-00 pkt. 5.

5.1. Roboty monta owe

a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin, zgodnie z 
wytycznymi producenta, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej 1 ceg y nale y 
murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych.
c) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia murów 
wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe.
d) Pustaki (ceg a) uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
e) Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  
lub moczy  w wodzie.
f) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów.
g) Mury grubo ci mniejszej ni  1 ceg a mog  by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C.
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie
foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie
ze zdj cie wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jako ci

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych”   ST-00 pkt. 6.
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6.1. Materia y cienne

 Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
a) sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,
b) próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie,
c) wymiarów i kszta tu ceg y,
d) liczby szczerb i p kni ,
e) odporno ci na uderzenia,
f) prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
6.2. Zaprawy

 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1m d ugo ci 3 6
- na ca ej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysoko ci 1m 3 6
- na wysoko ci kondygnacji 6 10
- na ca ej wysoko ci 20 30
Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
- na 1m d ugo ci ` 1 2
- na ca ej d ugo ci` 15 30
Odchylenie górnej warstwy od poziomu
- na 1m d ugo ci 1 2
- na ca ej d ugo ci 10 30 
Odchylenia wymiarów otworów w wietle
- o wymiarach do 1,0 m

szeroko +6; -3 +6; -3
wysoko +15; -1 +15; -10

- o wymiarach ponad 1,0 m
szeroko +10; -5 +10; -5
wysoko +15; -10 +15; -10

Poszczególne rodzaje robót musz  by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami oraz wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru Robót. Dla robót murowych W.T.W.i O.R. tom I cz  2 pkt 9.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”   ST-00 pkt. 7.
Jednostk  obmiarow  robót jest - 1m2 muru o odpowiedniej grubo ci, 1mb. komina wentylacyjnego;
Ilo    robót   okre la   si    na   podstawie   projektu   z   uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”   ST-00 pkt. 8.

Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
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9. Podstawa p atno ci

Ogólne zasady p atno ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych”   ST-00 pkt. 9.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

a) dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
b) wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
d) uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów.

10. Przepisy zwi zane

10.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotycz ce przepisów zwi zanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.

10.2. Pozosta e przepisy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN  197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN-65/B-1450 Zaprawy budowlane cementowe.
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