SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Temat:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i
gimnazjum w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
Zamawiający:

Urząd Miejski w Prószkowie
Prószków ul. Opolska 17

Kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.Rodzaj.nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum
w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
a)
c)
d)
e)

Zamawiający,
Organ nadzoru budowlanego,
Wykonawca wraz z zatrudnionym Kierownikiem Budowy,
Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego.

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem inwestycji jest:
przebudowa trzech kompletów, na parterze, I i II piętrze pomieszczeń sanitarnych w jednym
pionie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej z dostosowaniem do aktualnych
wymogów oraz potrzeb,
utworzenie pomieszczenia pielęgniarki na korytarzu I piętra stycznie do przebudowanych
pomieszczeń sanitarnych,
przebudowa pomieszczenia psychologa szkolnego na korytarzu II piętra usytuowanego
stycznie do przebudowanych pomieszczeń sanitarnych,
wymiana instalacji wod-kan w sanitariatach i doprowadzenie instalacji do pomieszczenia
pielęgniarki.
zmiana lokalizacji grzejników instalacji C.O. w przebudowywanych pomieszczeniach,
przebudowa instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach wraz z
wykonaniem nowych tablic rozdzielczych na korytarzu dla pomieszczeń sanitariatów,
pomieszczenia pielęgniarki i psychologa,
rozbudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej, wraz z wspomaganiem wentylatorami,
osadzenie kratek wentylacyjnych – wyrzutni ściennych na elewacji budynku,
wykonanie obudów nowowykonanych instalacji z płyt gipsowo-kartonowych w
pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie odtworzeniowych robót malarskich w
pomieszczeniach piwnicznych i na korytarzach.
1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót.
Dokumentację określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę realizacji robót stanowią:
- Projekt budowlany,
-· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Przedmiar robót

1.5 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.
Ogólny zakres robót do wykonania składa się z:
Dział 2-Konstrukcja obiektów budowlanych
Kod CPV:45200000-9
ST 02.02.Roboty betoniarskie
ST 02.04.Roboty izolacyjne
ST 02.05.Ściany w technologii Porotherm
Dział 3-Roboty wykończeniowe
Kod CPV:45400000-1
ST 03.01.Montaż stolarki
ST 03.02.Tynki i okładziny
ST 03.03.Montaż sufitów podwieszanych
ST 03.04.Posadzki
ST 03.05.Roboty malarskie
Dział 4-Instalacje wewnętrzne
Kod CPV:45300000-0
ST 04.01.Instalacja wodno-kanalizacyjna
ST 04.02.Instalacja centralnego ogrzewania
ST 04.03.Instalacja gazowa
ST 04.04. Instalacje elektryczne

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną
Specyfikacją Techniczną (OST) i części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi(SST).
Zakres robót przewidzianych do wykonania został ujęty w SST, które należy stosować łącznie
z OST.

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w OST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury.
Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: meble uliczne ( kosze, ławki,
oświetlenie uliczne).
Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie – należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia, a także pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na
rozpoczęcie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów.
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłacie – należy przez to rozumieć przez to kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę robót,
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.Wpisy w rejestrze obmiarów
polegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami, jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przyjętymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą inwestora na budowie, która
sprawuje kontrole zgodności przedsięwzięcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowę,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawa budowlanego.
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna, będącą autorem
dokumentacji budowlanej.

Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych do wykonywania robót
według technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą od odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Teren budowy
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy:
a) przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,
b) poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
c) przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kopie decyzji pozwolenie na budowę oraz
wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
Zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym według potrzeb: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.7.3.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, dokumenty formalnoprawne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności
doprecyzowania dokumentacji Wykonawca zwróci się o uzupełnienie dokumentacji za
pośrednictwem Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi
nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie,
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Program zapewnienia jakości
dokumenty wymagane w SIWZ, oraz w Umowie,
1.7.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w umowie. Należy przyjąć iż, zapisy w Specyfikacji Technicznej, oraz
przedmiaru robót uzupełniają opis przyjętych rozwiązań projektowych i należy się do nich stosować
jakby były integralną częścią projektu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementów budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy należytym stanie i czystości,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.7.8.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodności z wymienionymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.
Użycie materiałów ,które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiały z odzysku użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie
urzędy jako bezpieczne dla środowiska.
.
1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że
wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonywania prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić
że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca wystąpi pisemnie w
piśmie „Wystąpienie Wykonawcy o zaakceptowanie materiału/systemu” do Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. O dopuszczenie do użycia innych
materiałów niż przewiduje projekt Wykonawca wystąpi z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem, oraz na tyle wcześnie, na ile zastosowanie danego materiału, bądź systemu ma
wpływ na sposób realizacji robót.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i
wymagania-mi SST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
a) sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót,
b) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
c) sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów,
d) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na realizacji zamówienia wraz z ich parametrami
technicznymi,
e) sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99),
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi SST,
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozp. MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy (kierownika budowy) na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, stan
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z
zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób
uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora nadzoru.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
· Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy
· Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
· Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych
przez Wykonawcę
· Daty rozpoczęcia i realizacji poszczególnych elementów robót
· Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
· Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z
polecenia Inspektora nadzoru.
· Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia
lub wykonania robót zamiennych.
· Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy
· Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające wpływ na
czasowe ich ograniczenie lub spełnienie szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych
· Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót
· Dane na temat zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
· Dane na temat jakości materiałów ,poboru próbek, wyników badań i przez kogo zostały
pobrane i przeprowadzone.
· Inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy winny być podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
7.2. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze
robót stanowiącym załącznik do umowy.
7.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w powyższych punktach dokumenty budowy zawierają
też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy
b) pozwolenie na budowę
c) protokoły przekazania placu budowy
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie
f) protokoły odbioru robót
g) opinie ekspertów i konsultantów
h) korespondencja dotycząca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na
każde żądanie.
8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY
8.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
a) rysunki robocze
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
c) dokumentacja powykonawcza
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane Inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia.
8.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia
rysunków, wykazów lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunków
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki
lub braki w nich zawarte.
Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby
zapewnić mu nie mniej niż 3 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę,
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem, że sprawdził on je i zatwierdził oraz że roboty w
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach
może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
8.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować
w komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji
i konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną
uzupełnione przez Wykonawcę.
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń umownych oraz SST roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne,
c) dzienniki budowy i książki obmiarów,
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST i programem zapewnienia jakości,
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
f) ustalenia technologiczne.
W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego (końcowego).
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
9.3. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
c)wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
d)koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
e)podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

ST 02.04 ROBOTY IZOLACYJNE
Numery pozycji CPV
Roboty izolacyjne-45320000-6
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ,które zostaną wykonane
w ramach zadania pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej oraz cieplnej zgodnie z dokumentacją projektową
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym
i rysunkami.
2.1.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych:
· Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować:
- papę izolacyjną termozgrzewalną grubości min 4,2mm,
· - dyspersja asfaltowo-kauczukowa do gruntowania typu Dysperbit,
- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie, np. Atlas Woder E)
2.2.Materiały do izolacji termicznych.
· - płyty styropianowe typ „posadzka” EPS 80 0,037W/mK grubości zgodnej z projektem do
ocieplenia i izolacji akustycznej posadzek,
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu przewidzianego przez
producenta produktu/systemu.
4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techn.
5.2.Izolacja przeciwwilgociowa
5.2.1.Przygotowanie podkładu.
· Podkład pod izolację ma być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia,
· Powierzchni podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona
5.2.2.Gruntowanie podkładu
· Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach.
5.2.3.Izolacje przeciwwilgociowe.
Nakładanie uszczelnienia powinno być wykonane w co najmniej dwóch cyklach roboczych.
Grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 1,5mm dla bitumu, 1mm dla folii w
płynie.
Drugą warstwę nanosimy, gdy pierwsza powłoka jest już związana, według instrukcji producenta .
5.2.4.Izolacje papowe
· Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią powinny się
składać z jednej warstwy papy izolacyjnej termozgrzewalnej Styki pasów papy szerokości min
10cm należy zgrzewać ze sobą przy pomocy palnika gazowego po uprzednim usunięciu
ewentualnej posypki mineralnej.
Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm.Zakłady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.4.Izolacja termiczna
5.4.1.Izolacja termiczna ze styropianu.
· Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
· Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu płyt w kilku warstwach
każdą warstwę należy układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm,
przy zachowaniu zasady stosowania mijanki o połowę wymiaru płyty.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
izolacja przeciwwilgociowa-m2 rzutu posadzki,
izolacja cieplna- m2 rzutu posadzki,
8.Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena jednostka obejmuje:
· dostarczenie materiałów,
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,
· przygotowanie i zagruntowanie podłoża,
· wykonanie izolacji,
10.Przepisy związane
10.1.Normy :
PN- 69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-EN 13163:2004 Płyty styropianowe.

ST 02.05 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z BOLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
Numery pozycji CPV
Roboty murarskie - 45262520-2 , 45262522-6, 45262500-6
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem ścianek działowych, które zostaną wykonane w ramach zadania
pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót:
1.3.1.Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo - wapiennej.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Materiały:
2.1. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
2.2. cegła pełna kl. 15 – w miejscu zawieszenia umywalek
2.3. zaprawa cementowo-wapienna.
2.4. nadproża prefabrykowane typu L-19
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano

w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką murarską oraz przy zachowaniu zaleceń producenta.
Szczególną uwagę zwrócić na wypoziomowanie pierwszej warstwy, grubości spoin, oraz
prostolinijność i wypionowanie ścian.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna spec. techn. Jednostką obmiaru jest:
· ściany działowe -m2,
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych
.
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją, wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji techn.
Cena robót obejmuje:
· prace pomiarowe i pomocnicze,
· zakup materiałów,
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,
· wzniesienie ścianek działowych wraz z połączeniem z istniejącymi ścianami,
· ustawienie i rozebranie pomostów, rusztowań,
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.Przepisy związane
10.1.Normy :
PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodn. dot. cementu powszechn. użytku.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego
ONORM EN ISO 9001 EN 13168/02 Aprobata techn. ITB AT 15 2892/98, ITB AT 156304/04.

ST 03.01. MONTAŻ STOLARKI
Numery pozycji CPV
Roboty w zakresie stolarki budowlanej-45421000-4
Instalowanie drzwi-45421131-1
Instalowanie okien-45421132-8
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem elementów stolarki, które zostaną wykonane w ramach
zadania pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót:
1.3.1.Montaż stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucznych.
1.3.3.Montaż stolarki drzwiowej drewnianej.
1.3.4.Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową,
opisem technicznym i rysunkami.
2.1.Materiały:
· - Komplety stolarki okiennej „PCV” z profili 5-cio komorowych szklone szybami zespolonymi, o
parametrach zgodnych z aktualnymi przepisami, kolor stolarki – biały
· - Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z narożnikami z PCV, w kolorze
dostosowanym do istniejących parapetów.
· - Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 30mm.
- Ościeżnica stalowa kątowa duża, kolor brąz, 3 zawiasy
· Skrzydła drzwiowe drewniane, lub okleinowane na płycie OSB otworowanej, z kompletem okuć
Kotwy montażowe, kołki rozporowe dostosowane do rodzaju podłoża,
..Poliuretanowa pianka montażowa
· Uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa.
· Zaprawa murarska.

2.3.Okucia
Wyroby powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające.
Okna winny być zaopatrzone w okucia rozwieralno – uchylne w każdym skrzydle,
Drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz kratkę nawiewną ze stali nierdzewnej wg zestawienia
stolarki
2.4.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
· twardość Shorea min.35-40,
· wytrzymałość na rozciąganie ok.8,5 Mpa,
· odporność na temperaturę od -30 do +80 C,
· palność-nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
· nasiąkliwość-nie nasiąkliwe,
· trwałość min.20lat.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techn.
5.2.Osadzenie stolarki aluminiowej.
5.2.1Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
· prawidłowość wykonania ościeży,
· możliwość mocowania elementów do ścian,
· jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2.2.Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku lub za pomocą kołków
rozporowych lub wstrzeliwanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
5.2.3.Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą elastyczną masą
uszczelniającą.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
· sprawdzenie wymiarów i wykończenia powierzchni,
· sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych,
· sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega :

stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
· sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
· sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
· sprawdzenie

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
· stolarka drzwiowa i okienna– m2
· parapety-mb
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem. Cena robót obejmuje:
· prace pomiarowe,
· dostarczenie gotowej stolarki okiennej i drzwiowej,
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,
· montaż ślusarki drzwiowej i okiennej,
· dopasowanie i wyregulowanie,
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

ST 03.02. TYNKI I OKŁADZINY
Numery pozycji CPV –45450000-6
Tynkowanie-45410000-4
Kładzenie płytek-45431000-7
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin z płytek ceramicznych, które zostaną wykonane
w ramach zadania pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót zgodnie z
dokumentacją projektową.
1.3.1.Gładzie gipsowe wewnętrzne.
1.3.2.Tynki cementowo-wapienne.
1.3.3.Okładziny z płytek ceramicznych
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiały:
· 2.1.Woda (PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,, wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje, muł.
· 2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
-mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,piasek średnioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty, do gładzi-drobnoziarnisty.
· 2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. około 3godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 25i35 oraz cement
hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5C.
Do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego.
· 2.4.Płytki ścienne ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PNEN 178:1998
Wymagania:
Barwa imitująca kamień naturalny-wg wzorca producenta.
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%.
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa.
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160C
· 2.5.Gips szpachlowy szary, biały, gotowe gładzie na bazie gipsu, lub celulozy,
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techn.
5.2.Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0 C, warunek spełniony poprzez planowany termin realizacji zadania.
5.3.Przygotowanie podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4.Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn. o stosunku 1:1:2
5.5.Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża na uprzednio wykonaną warstwą
wyrównującą lub bezpośredniomdo równego i gładkiego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z kurzu, tłustych
plam.
Montaż okładzin winien zostać dokonany na gotowej zaprawie klejowej po uprzednim jej
przygotowaniu poprzez rozmieszanie z wodą w odpowiednich proporcjach z przestrzeganiem

zasady dwukrotnego mieszania.
Elementy ceramiczne powinny być jednorodne wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5C
5.6.Wykonywanie gładzi gipsowych.
Podłożem dla wykonania gładzi gipsowych jest powierzchnia tynku, bądź powierzchnie płyt
gipsowych z zasiatkowanymi i wyszpachlowanymi stykami. Wszystkie podłoża tynkarskie muszą
być suche, niezamarznięte, stabilne, wolne od kurzu, plam, resztek farb i innych zabrudzeń.
Podłoża przed nanoszeniem gładzi należy zagruntować środkiem gruntującym.
Aby zapobiec powstawaniu zarysowań na styku dwóch różnych materiałów budowlanych
występujących na jednej płaszczyźnie, jak również na bruzdach instalacyjnych oraz podłożach
styropianowych należy zastosować siatkę podtynkową.
Ostateczne gładzenie wykonuje się przy pomocą papieru ściernego, lub siateczek o odpowiednim
uziarnieniu. Kontrolę prawidłowego wykonania przeprowadza się przy wykorzystania źródła
światła, np. lamp przenośnych przyłożonych do ścian. W przypadku tworzenia się cieni należy
przeszlifować wybrzuszenia, ewentualnie uzupełnić masą zagłębienia i powtórnie przeszlifować.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega :
6.4.Materiały ceramiczne.
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
-próba doraźna polegająca na sprawdzeniu wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia, zgodności barw i odcieni.
6.5.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
· tynki– m2
· okładziny z płytek ceramicznych -m2
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
8.1.Odbiór tynków zwykłych-kat.III
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu.
poziomego-nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża.
8.2.Odbiór okładzin z płytek ceramicznych.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż
2mm na długości łaty dwumetrowej.
8.3.Odbiór gładzi gipsowych.
-Ukształtowanie powierzchni ,krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
-Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej -nie większe niż 2mm na całej długości łaty kontrolnej ( 2m)
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
-pionowego – nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.
-poziomego-nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi.
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji techn.
Cena robót obejmuje:
· prace pomiarowe,
· przygotowanie podłoża,
· przygotowanie zaprawy,
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań wewnątrz obiektu,
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
· moczenie i docinanie płytek,
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.Przepisy związane
Normy :
PN-85/ B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowl. Masy tynkarskie do tynków pocienionych
(zm. Az 1)
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

ST 03.03. MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH
Numery pozycji - CPV
Instalowanie sufitów podwieszanych – 45421146-9
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanychwykonaniem obudów przewodów sanitarnych i z montażem sufitów
podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym
pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z montażem sufitów podwieszanych oraz
osadzenie schodów strychowych, zgodnie
z dokumentacja projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową , opisem technicznym i rysunkami.
Materiały:
· Płyty gipsowo-kartonowe.
· Profile systemowe.
Metalowe kołki rozporowe
3.Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.Ogólna Specyfikacja Techniczna
Płyty składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim
podkładzie.
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności,
aby nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń.

Płyty sufitowe i konstrukcja składować w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montażem.
5.Ogólne warunki wykonywania robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.
5.2.Warunki przystąpienia do robót:
Montaż sufitu wykonywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Schody składane wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3.Ruszt stalowy- standard.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych.
Ruszt dwukierunkowy jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków z
płaskownika mocowanych stropów i muru za pomocą kołków rozporowych metalowych.
Montaż płyt gipsowych wykonywać przy pomocy wkrętów do płyt gipsowych wkręcanych w
odstępie co 15cm.
Styki płyt gipsowych należycie wyprofilować, a następnie wyspoinować z użyciem siatki szklanej.
Spoiny po wyschnięciu przeszlifować przy użyciu papier lub siateczek ściernych.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
6.2.Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3.Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00.
Jednostką obmiaru jest „m2” powierzchni wykonanych powierzchni obudów mierzonych wg
powierzchni płyt.
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00.00.
Wymagania przy odbiorze:
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych.
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane
wg projektu technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robót.
Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy
zamocowaniami profili przyściennych, prawidłowość doboru i rozstawu wkrętów, oraz kołków
rozporowych, połączenia płyt gipsowo-kartonowych.
9. Płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST -00.00.

Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość metrów kwadratowych
Powierzchni obudów, sufitu podwieszonego według ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
· przygotowanie podłoża,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· wykonanie rusztu sufitu podwieszonego,
· przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem
i dopasowaniem, oraz wykonanie połączeń płyt
10.Normy i dokumenty związane
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 13964 Sufity podwieszane- Wymagania i metody badawcze.
Aprobaty techniczne producenta.

ST 03.04. POSADZKI
Numery pozycji CPV
Wykonywanie podkładów-45262423-2
Kładzenie i wykładanie podłóg-45432100-5
Kładzenie płytek ceramicznych-45432112-2
1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania
pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podłoży
i posadzek zgodnie z dokumentacją projektową:
· posadzka cementowa
· posadzka z płytek ceramicznych
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00.Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania, zgodność dokumentacją proj., ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia.
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, w szczególności:
-mieć frakcje różnych wymiarów i nie zawierać domieszek ceramicznych.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4.Wyroby terakotowe
Płytki ceramiczne terakotowe:
-barwa, - imitacja kamienia naturalnego - wg wzorca producenta,
-nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa,
-ścieralność nie więcej niż 1,5mm,
-kwasoodporność nie mniej niż 98%,
-ługoodporność nie mniej niż 90%,
-gresy- twardość wg skali Mahsa 8,
-ścieralność –V klasa ścieralności,

-antypoślizgowość – mni R9
2.5. Zaprawa klejowa
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe elastyczne przeznaczone do mocowania
płytek podłogowych.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano
w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.
5.2.Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż
na ściskanie-12Mpa, na zginanie–3Mpa.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów bud. paskiem
gąbki.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej
3 dni nie powinna być niższa 5 C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2mm/m. i 5mm na
całej długości i szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 21 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3.Posadzki z płytek ceramicznych.
Podłoże oczyścić zaprawą wyrównującą. Wykreślić osie rozkładu płytek, nanieść zaprawę klejową
na grubość 5-10mm (pokrywać jednorazowo maksymalnie 1 m2 powierzchni).
Płytka powinna spoczywać na zaprawie całą swoją powierzchnią. Po co najmniej 12godzinach
przygotować zaprawę do fugowania, rozprowadzić szpachlą ,aż do całkowitego wypełnienia
szczelin. Przetrzeć płytki wilgotną gąbką i oczyścić powierzchnię.
Płytki układać na zaprawie klejowej wodoodpornej, spoiny w kolorze płytek, cokoliki systemowe
wysokości 10cm.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST.00.00.Ogólna Specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać

akceptację Inspektora Nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
- klasa materiałów.
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
· - warstwa wyrównawcza-m2,
· - posadzka – m2.
- cokolik - mb
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Odbiór powinien obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-ocena wzrokowa,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki-ocena przy pomocy łaty i poziomicy
długości min. 2m,
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej – przed przystąpieniem do jej wykonania,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych - ocena wzrokowa przy
użyciu łaty
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji techn.
Cena jednostkowa obejmuje:
· prace pomiarowe i pomocnicze,
· zakup materiałów,
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,
· wykonanie warstw wyrównawczych,
· ułożenie płytek ceramicznych,
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.Przepisy związane
10.1.Normy :
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe.
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Płytki i płyty ceramiczne.
PN-EN 120004:2002/A1:2003 83.180.91.100.10 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techn.
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3147/99.

ST 03.05. ROBOTY MALARSKIE
Numery pozycji CPV
Nakładanie powierzchni kryjących-45442000-7
Roboty malarskie-45442100-8
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót malarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania pod
nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem robót
malarskich zgodnie z dokumentacją projektową.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00.Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Insp.
Nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Materiały:
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
2.2.Emulsja gruntująca – zgodna z zaleceniami producenta farb.
2.4.Farby budowlane gotowe lateksowe, oraz na bazie dyspersji akrylowej.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano

w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 8 C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej +1 C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych(z wyjątkiem armatury i urządzeń sanitarnych) oraz
montażu elementów i instalacji elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek.
5.2.Przygotowanie podłoży.
5.2.1.Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków masą szpachlową.
5.3.Gruntowanie.
5.3.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować emulsją gruntującą, lub farbę
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3-5, o ile dopuszcza to producent farby.
5.4.Wykonywanie powłok malarskich.
5.4.1.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących, odporne na szorowanie.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST-00,00 Ogólna specyfikacja techniczna
6.3.1Kontrola stanu techn. przygotowanej powierzchni do malowania powinna obejmować:
· sprawdzenie wyglądu powierzchni,
· sprawdzenie wsiąkliwości,
· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
· sprawdzenie czystości.
6.3.2.Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach,
Badania powinny obejmować :
-sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
· dla malowania – m2
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna

Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej:
8.1.Odbiór podłoża zgodnie z wymaganiami w pkt.6.3.1
8.2.Odbiór robót malarskich zgodnie z wymaganiami pkt.6.3.2
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Płaci się za ustaloną ilość zamalowanej powierzchni.
Cena robót obejmuje:
· prace pomiarowe i pomocnicze,
· przygotowanie podłoża,
· zakup materiałów,
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,
· przygotowanie farb,
· ustawienie i rozebranie rusztowań,
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.Przepisy związane
10.1.Normy :
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe.
PN-69/B-10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Tom I , część 3) Arkady,
Warszawa 1990r.

ST 04.01. MONTAŻ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
1.

Wstęp

1.0. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji, które zostaną wykonane w ramach
zadania pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum
w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
1.2.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji
wody zimnej na bazie rur z tworzyw sztucznych
montaż armatury odcinającej
montaż armatury czerpalnej
1.2.2. Instalacja wody ciepłej
montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji
wody ciepłej na bazie rur z tworzyw sztucznych.
montaż armatury odcinającej
montaż armatury zwrotnej
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami.
Pojęcia ogólne
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość
techniczno-użytkową
Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze,
uznanej za użytkową.
Podgrzewacz wody – urządzenie do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i

doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego
zaopatrywanego w energię cieplną.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji
instalacji w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2.

Materiały
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne.

2.0. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej
system rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji wody zimnej
aprobata techniczna, atest higieniczny PZH
Wymagane właściwości systemu:
- uniwersalny system rur i kształtek do instalacji wody zimnej i ciepłej
- rura z polietylenu sieciowego, polipropylenu, polibutylenu, itp
- szeroka paleta kształtek łączących przy pomocy tulei zaciskowych, lub
złączek zgrzewanych
- zakres temperatur woda zimna do 0 - 90 C
- maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy temperaturze 85 C
zawory zwrotne
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza +100 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
zawory odcinające kulowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
zawory spustowe kulowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
zawory czerpalne ze złączką do węża
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
zawory kątowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara
zalecane ciśnienie robocze 1 5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80 C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności
baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara
zalecane ciśnienie robocze 1 5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80 C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności
aprobata techniczna
podparcia stałe
deklaracja zgodności
podparcia przesuwne
deklaracja zgodności
2.1. Materiały do wykonania instalacji wody ciepłej
system rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji wody ciepłej
aprobata techniczna
atest higieniczny PZH
Wymagane właściwości systemu:
- uniwersalny system rur i kształtek do instalacji wody ciepłej
- rura z polietylenu, polipropylenu, polibutylenu itp
- szeroka paleta kształtek łączących przy pomocy tulei zaciskowych, lub
ksztatek zgrzewanych
- zakres temperatur woda ciepła do 85 C (krótkotrwale do 110 C)
- maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy temperaturze 85 C
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
maksymalna temperatura robocza 75 C
atest higieniczny PZH
zawory zwrotne
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza +100 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
zawory odcinające kulowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
zawory kątowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80 C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna
podparcia stałe
deklaracja zgodności
podparcia przesuwne
deklaracja zgodności
2.2. Składowanie materiałów

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z
czym należy je odpowiednio chronić:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości
2 m)
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi
kapturkami
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia
- nie dopuszczać do zrzucania elementów
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:
- długotrwałą ekspozycją słoneczną
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazów.
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach
drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m.
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o
grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w
opakowaniach fabrycznych.
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na
równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach
magazynowych.

3.

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.

4.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i
metod przeładunku.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne

króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
5.

Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.
5.4 Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji
odpowiadają założeniom projektowym.
5.3Montaż instalacji
5.3.1. Montaż rurociągów
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń
cieplnych.
Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzone obok siebie, powinny być ułożone
równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację.
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej
kondygnacji
Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów
gazowych.
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów

izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:
- dla rur średnicy do 40 mm
- 30 mm
- dla rur średnicy ponad 40 mm
- 50 mm
5.3.2. Podpory
Podpory stałe i przesuwne
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie
wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony
bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego
(w „peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi.
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie.
5.3.4. Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej
posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę
odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla
tych elementów
5.3.5. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w
której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do

kierunku przepływu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed
rozpryskiem wody.
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć,
zgodnie z projektem technicznym.
Baterie mieszakowe do zlewozmywaka i umywalek należy montować bezpośrednio na
przyborach.
Baterię mieszakową natryskową należy montować bezpośrednio na ścianie na
wysokości około 1,0 1,2 m od posadzki.

5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń
stalowych wchodzących w skład instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi normami i przepisami.
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć
oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do
przewidywanego zestawu malarskiego.
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).
Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 C.
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki
podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji.
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić
próby techniczne malarskie.
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób
przygotowanej jak obiekt malowany.
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich.
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą
bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie
rozprowadzając materiał.
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po
wyschnięciu warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń.
W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją

wykonać po montażu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady dotyczące kontroli podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejść przewodów przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji oraz
dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym
6.3.2. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać
przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem
podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania
połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków
przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie
odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia
przewodów
6.3.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji
termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i
sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań.
6.3.4. Badanie szczelności na zimno
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0 C.
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5 C) przed rozpoczęciem
badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

B. Próby ciśnieniowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych
Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 krotnej wartości ciśnienia
roboczego (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji)
przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)
- wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne,
- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie
powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,
- po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2
bara od wartości odczytanej po 30 minutach,
- podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach
ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur
sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych.
Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym producenta.
6.3.5. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań
zabezpieczeń instalacji.
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe.

6.3.6. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego
Oceny przygotowania powierzchni:
ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie
później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem,
stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około
300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu
sztucznym żarówką o mocy 100 W,
zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg
wzorów barwnych,
chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie
powinna przekraczać 0,1 mm,
po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt
gładka
i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej,
skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię
2 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada
się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się
z krążkiem bibuły wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o
niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni.
Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia:
pęcherze,

odstawanie powłoki,
powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność,
miejsca nie pokryte,
liczne zacieki i zmarszczenia,
liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Jednostką obmiarową jest dla:
przewodów rurowych
1 mb
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do
ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i
łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej
średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub
przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody
zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji
kształtki, łączniki, zawory, baterie, wodomierze, pompy
1 szt.
dla każdego typu i średnicy
podgrzewacz wody
1 kpl
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania
robót.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i
wymiary otworu;
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność
bruzdy z pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów
części wewnętrznej instalacji;
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego

wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres
robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.2. Odbiór techniczny częściowy
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,
uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego)
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach Specyfikacji, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
budowy;
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły
niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.3. Odbiór techniczny końcowy
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz
badanie szczelności;
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
których wykonano instalację
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach Specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz
wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w
odbieranym przewodzie;
g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto
stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji płatne są wg ceny obmiaru,
które zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie robót przygotowawczych
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie
przejść przez przegrody

- ułożenie i łączenie rur
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montażu armatury, wodomierzy i pomp płatne są wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie robót przygotowawczych
- montaż armatury, wodomierzy i pomp
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montażu podgrzewaczy wody płatne są wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie robót przygotowawczych
- osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze
- montaż podgrzewacza wody
- montaż armatury
- montaż zaworu bezpieczeństwa przy podgrzewaczu wody
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.
10.

Przepisy związane
Polskie Normy
Instalacje wodociągowe.
Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1
Instalacja wodociągowa.
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-76/H-74392
Łączniki z żeliwa ciągliwego.
PN-97-C-89207
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R
PN-85/M-75002
Armatura
przepływowa
instalacji
wodociągowej.
Wymagania i badania.
PN-93/M-75020
Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie
mieszające (wielkość nominalna ½”), minimalne ciśnienie
przepływu
0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk
dźwigniowy.
PN-EN 671-1
Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem
półsztywnym.
PN-68/B-2858
Hydranty wewnętrzne 52. Szafki.
PN-69/B-02859
Hydranty wewnętrzne 25.
PN-97/B-02865
Przeciwpożarowe
zaopatrzenie
wodne.
Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-97-ISO-4064-2
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-07-ISO-4064-3
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do
PN-92/B-01706

PN-98/B-10720

wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa – 1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL –
wydawnictwo ARKADY - 1988
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem – opracowane przez
COBRTI INSTAL 2001r.

ST 04.01. MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
montaż przewodów odpływowych z rur PVC
montaż przewodów spustowych z rur PVC
montaż podejść z rur PVC
montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC
montaż rewizji (czyszczaki) z PVC
montaż syfonów z PVC
montaż umywalek z półpostumentem, zamocowane do ściany, oraz nablatowych
montowanych do blatu
montaż zlewozmywaków, zamocowanych do ściany
montaż misek ustępowych wiszących z płuczkami zabudowanymi w ścianie
montaż miski ustępowej „kompakt”
montaż wpustów podłogowych
1.3.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami.
Pojęcia ogólne
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji
instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.
Izolacja pozioma - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie
chudego betonu.
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do otoczenia.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z
pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z

podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu
odpływowego.
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną
ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej
instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia.
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odpływowym.
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higienicznosanitarnych i gospodarczych.
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
2.3. Roboty ziemne
Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz
studzienek należy stosować piasek średnioziarnisty. Materiał na podsypkę, obsypkę
i zasypkę powinien spełniać następujące wymagania:
o nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm;
o materiał nie może być zmrożony;
o nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału;
o nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki
drewna, liście itp.
2.4. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U łączone
na uszczelki gumowe
aprobata techniczna
deklaracja zgodności z PN-80/C-89205
kształtki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna
deklaracja zgodności z PN-81/C-89203
rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna
rury wywiewne z kominkiem i dołącznikiem z PVC
aprobata techniczna
zawory napowietrzające z tworzywa ABS z uszczelką silikonową
aprobata techniczna
umywalki z półnogą , zamocowane do ściany
atest higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B

zlewozmywak jednokomorowy do zabudowy na blacie
atest higieniczny PZH
miski ustępowe wiszące z płuczkami zabudowanymi w ścianie
atest higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B
wpusty podłogowe z króćcem 50
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony z PVC
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
systemy do zabudowy w podtynkowej ze stelażem do WC wiszącego ze
spłukiwaniem uruchamianym z przodu
aprobata techniczna
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Materiały tworzywowe
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z
czym należy je odpowiednio chronić:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je
ochronnymi kapturkami
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia
- nie dopuszczać do zrzucania elementów
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:
- długotrwałą ekspozycją słoneczną
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i
przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m.
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o
grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu
na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.
4. Transport

drobnym

sprzętem

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i
metod przeładunku.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Montaż instalacji
5.5.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w
zależności od średnicy przewodu wynoszą:
- dla przewodu średnicy 100 mm – 2,0%
- dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5%
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie
technicznym, mogą wynosić 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku
przeciwnym do przepływu ścieków.
Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 C.
Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi.
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna
wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować
izolację termiczną.
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za
pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna
zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i
jedno ruchome.
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia
rurociągów.
Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem
przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury
nie powinna być mniejsza niż 0,1 m.
Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności.
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na

podsypce z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w
gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na
sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.
Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku
należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.
5.5.2. Tuleje ochronne
Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a
przewodem pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
c) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
d) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej
posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę
odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla
tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie
technicznym.
5.5.3. Montaż przyborów sanitarnych
Zlewozmywaki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż
oraz właściwe użytkowanie.
Umywalki i pisuary należy mocować do zabudowy podtynkowej zapewniający łatwy
demontaż oraz właściwe użytkowanie.
Miski ustępowe i bidet należy mocować do zabudowy podtynkowej, w sposób
zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie.
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w
indywidualne zamknięcia wodne (syfony).
Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami
(wg PN-81/B-10700.01).
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.3.Kontrola jakości robót instalacyjnych
6.3.1.

Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejść przewodów przez przegrody budowlane
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności
c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2.

Badanie przyborów sanitarnych
Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego
odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie,
połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność.

6.3.3.

Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać
przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów,
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości
przewodów względem przegród budowlanych oraz względem innych przewodów,
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.

6.3.4.

Badania szczelności
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym
warunkom:
powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz
przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia;
podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowogospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu
przez nie wody
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowogospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
przewody kanalizacji technologicznej poddać próbie szczelności przez zalanie
ich wodą.
pionowe przegrody deszczowe poddawać próbie szczelności przez zalanie wodą.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Jednostką obmiarową jest dla:
przewodów rurowych
1 mb
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość
zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą

długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność powinna stanowić
suma długości przewodów kanalizacji sanitarnej i technologicznej
przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe elementy instalacji 1 szt.
dla każdego typu i średnicy
systemy do zabudowy podtynkowej
1 kpl.
(z wyposażeniem)
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania
robót.
1.

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
d) wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
e) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i
wymiary otworu;
f) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku
odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem;
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres
robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

2. Odbiór częściowy instalacji
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i
głębokości ułożenia

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia
- badanie szczelności podłoża
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
d) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian w tym projekcie;
e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach Specyfikacji, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
budowy;
f) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły
niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
3. Odbiór końcowy instalacji
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
f) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
g) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające
wpływ na poprawność eksploatacji instalacji;
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
l) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
m) dziennik budowy;
n) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
o) obmiary powykonawcze;
p) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
q) protokoły odbiorów technicznych częściowych
r) protokoły wykonanych badań odbiorczych
s) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
których wykonano instalację
t) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
u) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

v) instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
h) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
i) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach Specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
j) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
k) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
l) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
m) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto
stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji
spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami.
9.

Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.

1. Roboty instalacyjne
Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kształtkami płatne są wg ceny obmiaru,
które zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie
przejść przez przegrody,
- ułożenie rur z dopasowaniem końcówek
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montażu przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych i
elementów instalacji płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która
zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie robót przygotowawczych
- montaż przyborów, wpustów podłogowych, elementów instalacji i systemu
zabudowy podtynkowej
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.
10. Przepisy związane
Polskie Normy

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze – wspólne
wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-81/C-89203
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
PN-80/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
PN-78/B-12630
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
PN-91/M-77561
Brodziki z blachy stalowej nierdzewne.
PN-91/M-77570
Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00
Armatura
odpływowa
instalacji
kanalizacyjnej.
Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalek.
PN-89/M-75178.02
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do
zlewów i zlewozmywaków.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony
do pisuaru.
PN-89/B-75178.06
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
brodzika.
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
Klimatyzacji, Warszawa – 1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL
wydawnictwo ARKADY - 1988
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.
IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

1. Wstęp
2. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej instalacji zimnej i ciepłej wody.
3. Zakres stosowania Specyfikacji

–
i
II
–
z

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 2.
4. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 2.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z montażem otulin izolacyjnych z
pianki polietylenowej na przewodach instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
Pojęcia ogólne
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń
ograniczająca straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia.
Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału
o odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepłą
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed
niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne,
zawilgocenia).
6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
7. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Materiały do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania i
zasilania nagrzewnic
otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po
przegrodach budowlanych
współczynnik przewodzenia ciepła
= 0,035 W/mK przy 10 C
= 0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą
wzmocnionego polietylenu dla przewodów podtynkowych
współczynnik przewodzenia ciepła
= 0,035 W/mK przy 10 C
= 0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

Składowanie materiałów
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy
chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną.
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
9. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.
10. Transport
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki
Ogólne”
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.
11. Wykonanie robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót.
2. Rozpoczęcie robót
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru.
3. Montaż izolacji
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w
temperaturze otoczenia.
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin.
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z
nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą
płynu czyszczącego.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również suche,
czyste i nie uszkodzone.
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.
Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre klej
powinien być świeży a pędzle czyste.
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy

połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych.
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc
równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron.
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm.
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania.
Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem
instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.
12. Kontrola jakości robót
12.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
Kontrola jakości robót
12.1.1.

Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz
przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane

12.1.2.

Badanie izolacji
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją
techniczną
i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej.

13. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Jednostkami obmiaru są:
otuliny termoizolacyjne
1 mb
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.
14. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie izolacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
g) Prowadzenie przewodów instalacji
h) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
i) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji.
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego
wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres
robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania izolacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie
dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,
uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego.
W ramach odbioru częściowego należy:
g) sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian w tym projekcie;
h) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami
określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizację części izolacji, które były objęte odbiorem częściowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
h) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
i) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
w) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
x) dziennik budowy;
y) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
z) obmiary powykonawcze;

aa) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
bb) protokoły odbiorów technicznych częściowych
cc) protokoły wykonanych badań odbiorczych
dd) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
których wykonano izolację
W ramach odbioru końcowego należy:
n) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
o) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej
p) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
q) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
15. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
Roboty związane z izolacją cieplną dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny
obmiaru, które zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- ułożenie izolacji na rurociągach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
- uprzątnięcie miejsca pracy
16. Przepisy związane
Polskie Normy
PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna
przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania
odbiorcze.

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

ST 04.02. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Wstęp
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji Centralnego Ogrzewania, które zostaną wykonane w ramach zadania pod
nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
montaż kompletnego systemu rur, kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie
montaż grzejników
montaż armatury
rozruch i regulacja instalacji
1.2.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Pojęcia ogólne
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania
zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane
do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło.
Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór
substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów
służących do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub
przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła)
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna
instalacji)
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kocioł gazowy dwufunkcyjny.
Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest
czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w
odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu

wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i
ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania i
wytwarzania czynnika grzejnego.
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa
temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie
– temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN82/B-02403).
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika
grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krążenia wody.
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody
instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody.
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym
jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania
wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze
obliczeniowej nie przekraczającej 100 C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której
przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) –
instalacja, w której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy.
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację
ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą
oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości
wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach
ogrzewań wodnych w określonych granicach.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio
poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń
przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania
wodnego lub z jej części.
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic
system rur miedzianych, kształtek kielichowych instalacji C.O. dopuszczony na
podstawie Aprobaty Technicznej
Wymagane właściwości systemu:
- zakres temperatur od –0 do 95 C (krótkotrwale do 110 C)
- maksymalne ciśnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90 C
grzejniki stalowe płytowe, grzejniki łazienkowe ciśnienie próbne 1,3 MPa
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110 C
deklaracja zgodności z PN-EN 442-1:1999
zawory termostatyczne, głowice termostatyczne
deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002
zawory odcinające proste ze spustem
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110 C
aprobata techniczna
zawory odpowietrzające
2.2. Składowanie materiałów
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z
czym należy je odpowiednio chronić:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi
kapturkami
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia
- nie dopuszczać do zrzucania elementów
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5
m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i
metod przeładunku.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji
odpowiadają założeniom projektowym.
5.3. Montaż instalacji
5.3.1. Montaż rurociągów
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej, a dla rur miedzianych
wykluczony jest kontakt z zaprawami na bazie cementów.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń
cieplnych.
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone
równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację.
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między
osiami wynoszącą 8 cm ( 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40.

Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby
możliwy był dogodny montaż tych przewodów.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony,
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy
wykonać od strony pomieszczenia.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i
przewodów gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny
co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów
doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być
większa od wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10%.
5.3.2. Podpory
Podpory stałe i przesuwne
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie
wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach.
5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony
bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego
(w „peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi.
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie.
5.3.4. Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
e) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
f) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około
5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm
powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych
(gałązek), których wylot ze ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę

odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla
tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie
technicznym.
5.3.5. Montaż grzejników
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego
odpowietrzania.
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta
grzejnika.
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejników lub zgodnie z
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.
5.3.6. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w
której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby
była dostępna do obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych
podparć, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego
zamocowania.
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach
powinna być instalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda
napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.
6. Kontrola jakości robót
6.1.

Zasady ogólne kontroli
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.

6.2.Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.3.Kontrola jakości robót
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:

e) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejść przewodów przez przegrody budowlane
f) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
g) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz
dokonaniu regulacji
h) w okresie gwarancyjnym
6.3.2. Badanie odbiorników ciepła
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od
elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z
gałązkami, rozmiary, umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność.
6.3.3. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe
należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości
połączeń względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków
przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia
połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości
przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród
budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z
przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich średnic.
6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji
termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i
sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań.
6.3.5. Badanie szczelności na zimno
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0 C.
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5 C) przed rozpoczęciem
badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
Próby ciśnieniowe instalacji z rur miedzianych i stalowych
Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie
nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)
- wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne,
- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie
powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,
- po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2
bara od wartości odczytanej po 30 minutach,

- podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach
ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur
sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych.
Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym producenta.
6.3.6. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań
zabezpieczeń instalacji.
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
6.3.7. Badanie działania w ruchu
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy
sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek.
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów
regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być
przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w
stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie
otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności
działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego
dokładność pomiaru 0,5 C; termometr ten należy umieszczać w miejscu
zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2
m od budynku
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą:
- termometrów zapewniających dokładność pomiaru 0,5 C – w przypadku
ogrzewania wodnego
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego
za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych
rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą
termometrów zapewniających dokładność pomiaru 0,5 C; termometry te
zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na
wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między
punktami pomiarowymi – 10 m

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub
pionach w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5 C. Pomiary te należy
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z
farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika
przyrządu.
Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania
wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej:
- w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie
niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6 C
b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji
ogrzewania wodnego polega na:
- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych
rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od
rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu
regulacyjnego więcej niż 1 C
- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób
przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w
przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu
- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze
poprawności
działania
instalacji
w
ogrzewanych
pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka temperatury 1 C.
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych
konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania
(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.,), na
kształtowanie się temperatury powietrza
- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na
głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna
odchyłka powinna się mieścić w granicach 10% obliczeniowego spadku
ciśnienia
- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach
na rozdzielaczu
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:
- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie
doregulowanie przepływów wody przez piony i grzejniki
- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd
w doborze wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło,
nieprawidłowe
wykonanie
elementów
konstrukcyjno-budowlanych
decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Jednostkami obmiaru są:

przewody rurowe
1 mb
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do
ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i
łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej
średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub
przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów
zasilających i powrotnych
złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, filtry, aparaty grzewczowentylacyjne, konwektory
1 szt.
dla każdego typu i średnicy
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i
wymiary otworu;
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja
cieplna bruzdy,
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów
części wewnętrznej instalacji ogrzewczej
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres
robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy
on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,
uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
budowy;
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły
niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację
montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło
ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych
parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie
dyspozycyjne);
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające
wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i
spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
których wykonano instalację
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach Specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto
stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które
zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie
przejść przez przegrody
- ułożenie i łączenie rur miedzianych przez lutowanie
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST
Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie robót przygotowawczych
- montaż armatury
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.
Roboty instalacyjne dla montażu grzejników płatne są wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, która zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych

-

zakup i dostawę materiałów
osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze
montaż grzejników
montaż zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
wykonanie nastawy wstępnej na zaworach grzejnikowych
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.
10.

Przepisy związane
Polskie Normy
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach.
PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-90/B-01430
Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania –
Terminologia.
PN-90/M-75011
Armatura
instalacji
centralnego
ogrzewania
–
Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne
1 MPa – Wymiary przyłączeniowe.
PN-91/B-02419
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych – badania.
PN-92/M-75016
Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory
grzejnikowe.
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna
przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania
odbiorcze.
PN-B-02873:1996
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i
przewodach wentylacyjnych.
PN-B-03406:1994
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i
badania
PN-EN 442-1:1999
Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 1057:1999
Miedź i stopy miedzi.
Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi.
Łączniki instalacyjne. Część 1
Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego
lutowania miękkiego i twardego.
PN-82/B-02402

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wyd.
PKTSGGiK 1996
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI
INSTAL 2003r.
IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z montażem otulin izolacyjnych z
pianki polietylenowej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
Pojęcia ogólne
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń
ograniczająca straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia.
Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału
o odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepłą
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed
niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne,
zawilgocenia).
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
”
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
2.1.Materiały do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania

otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po
przegrodach budowlanych
współczynnik przewodzenia ciepła
= 0,035 W/mK przy 10 C
= 0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C
aprobata techniczna
klasyfikacja ogniowa ITB
otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą
wzmocnionego polietylenu dla przewodów podtynkowych
współczynnik przewodzenia ciepła
= 0,035 W/mK przy 10 C
= 0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C
aprobata techniczna
klasyfikacja ogniowa ITB
klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia
aprobata techniczna
2.2. Składowanie materiałów
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy
chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną.
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.

sprzętem

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST 00.00. Ogólna
Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót.
5.2. Rozpoczęcie robót
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru.

5.3. Montaż izolacji
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w
temperaturze otoczenia.
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin.
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z
nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą
płynu czyszczącego.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również suche,
czyste i nie uszkodzone.
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.
Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre klej
powinien być świeży a pędzle czyste.
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy
połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych.
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc
równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron.
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm.
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania.
Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem
instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
6.1.Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.Kontrola jakości robót
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz
przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane
6.2.2. Badanie izolacji
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją
techniczną i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Jednostkami obmiaru są:
otuliny termoizolacyjne
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dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie izolacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
d) Prowadzenie przewodów instalacji
e) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
f) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji.
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego
wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres
robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania izolacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie
dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,
uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego.
W ramach odbioru częściowego należy:
d) sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian w tym projekcie;
e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami
określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizację części izolacji, które były objęte odbiorem częściowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
których wykonano izolację
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatnosci podano w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja
Techniczna.
Roboty związane z izolacją cieplną dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny
obmiaru, które zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- ułożenie izolacji na rurociągach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
- uprzątnięcie miejsca pracy
10.

Przepisy związane
Polskie Normy
PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna
przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania
odbiorcze.

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

ST 04.04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie
przy ul. Szkolnej 6 na dz ewid. 991
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych
elektrycznych wykonywanych na miejscu.
Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalacje elektryczne wewnętrzne.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych
elektrycznych:
Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu potrzebnym dla funkcjonowania budynku szkoły.
Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie budowlanym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Ogólną Specyfikacją Techniczną i
Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji przewidzianych projektem wraz
ze wszystkimi robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2 Instalacje elektryczne
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji elektrycznych powinny być zgodne z podanymi w projekcie i
polskimi normami.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. Transport i składowanie materiałów
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy
pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z
magazynu budowy.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Składowanie materiałów
Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.
Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi warunkami:
- przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i
chłodnych

-

-

-

rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,
rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji
pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od
urządzeń grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak
rury instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w
trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim
wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed działaniem korozji.

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
5.1.1. Warunki techniczne podane w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1kV:
- w budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych
- w budownictwie przemysłowym, w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem
pożarowym i wybuchowym, z atmosferą suchą lub wilgotną, zapyloną lub żrącą.
5.1.2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach stalowych
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach z tworzyw
sztucznych
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na
wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach
- przewodami izolowanymi w kanałach podłogowych
- przewodami izolowanymi i kablami w prefabrykowanych kanałach izolacyjnych
- przewodami oponowymi
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
układanych pod tynkiem lub w podłodze,
- przewodami wtynkowymi,
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego,
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,
- przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w kanałach elementów
budowlanych,
- przewodami jednożyłowym, wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w
prefabrykowanych kanałach instalacyjnych.
5.1.3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń i liczników energii
elektrycznej.
5.1.4. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania:
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie
odbiorów 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:

- łatwy dostęp,
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.
Gniada wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe, dostosować do standardów przyjętych w budynku szkoły.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby
styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna.
5.2 Instalacje elektryczne wnętrzowe
5.2.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaż sprzętu i osprzętu,
- łączenie przewodów,
- podejścia do odbiorników,
- przyłączanie odbiorników,
- ochrona przed porażeniem,
- ochrona antykorozyjna.
5.2.2. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku)
muszą być chronione przed uszkodzeniami.
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka
blaszane itp.

5.2.5. Montaż sprzętu i osprzętu
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,
- łączniki instalacyjne,
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe,
- skrzynki rozdzielcze,
- przyciski sterownicze
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych
palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą
powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków
wstrzeliwanych.
5.2.6. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast
ocynowania).
5.2.7. Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach.
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała
instalacja, lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.2.4.
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego
rodzaju stosuje się najczęściej do:
- opraw oświetleniowych,
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.
5.2.8. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo,
z tym, że dzielą się na dwa rodzaje:
- przyłączenia sztywne,
- przyłączenia elastyczne.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych,
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników
muszą być chronione.
5.2.9. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronie tej podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz odbiorników,
jak również cała instalacja rurowa.
W przypadku zastosowania w ciągach rurowych elementów w obudowach z tworzyw sztucznych
lub uszczelniania połączeń za pomocą pakuł, ciągi te muszą być dodatkowo mostkowane w
miejscach łączeń dodatkowymi połączeniami. Takie połączenia (mostki) mogą być wykonane w
postaci obejm z taśmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposób zapewniający
ciągłość metaliczną. Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju przewodów ochronnych
stosowanych w danej instalacji. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być zabezpieczone przed
korozją oraz muszą być dostosowane do warunków lokalnych i gwarantować trwałą w czasie
ciągłość.
5.2.10. Ochrona antykorozyjna
Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji
stalowych.
5.4 Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednożyłowym lub
wielożyłowymi w rurach tworzyw sztucznych
5.4.1. Wymagania ogólne
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na
zastosowanie tworzywa sztucznego.
Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu
hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inną masą) wykonania

wszystkich połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane w
pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie).
5.4.2. Układanie rur
Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osadzonych w podłożu wg p. 5.2.3 oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny wg p.
5.2.5. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi.
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i ze
sprzętem i osprzętem należy wykonać w drodze:
- wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, połączonego
z równoczesnym uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masą),
- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur,
- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać spłaszczony.
Spłaszczenie to nie może być większe od 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy również
stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień
gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania
przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania
długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą
złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w
kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
5.4.3. Wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania,
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np.
sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w
instalacji.
Łączenie przewodów należy wykonywać wg p. 5.2.6.
5.5 Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na
uchwytach, na uchwytach odległościowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w
korytkach
5.5.1. Wymagania ogólne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, wilgotnych,
z wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
- w wykonaniu zwykłym
- w wykonaniu szczelnym
Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji:
- bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą
uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości
nie mniejszej niż 5mm w świetle od podłoża,
- na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych
lub wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.).
5.5.2. Układanie przewodów

Przy układanie przewodów na uchwytach:
- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować uchwyty wg p. 5.2.3; odległości
między uchwytami nie powinny być większe od:
0,5 m dla przewodów kabelkowych
1,0m dla kabli,
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między
uchwytami nie były widoczne,
- sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować wg p. 5.2.5.
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach:
- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych
podłoża specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się
zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p. 5.2.3,
- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań
określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem” lub mocowane.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławic
(dławików),
- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,
- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki
(dotyczy to określonego wykonania dławic),
- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką
obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika,
- po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.
Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać wg p. 5.2.4. W przypadku stosowania specjalnie
utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te muszą być
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były
wykonywane przy robotach budowlanych.
Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z p. 5.2.5.
Łączenie przewodów wykonywać wg p. 5.2.6.
Podejścia do odbiorników należy wykonywać wg p. 5.2.7.
Przyłączenia odbiorników należy wykonywać wg p. 5.2.8.
Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji
stalowych.
Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w „wiązkach” należy dodatkowo
uwzględnić wymagania odpowiednich instrukcji montażu dotyczących tego sposobu wykonania.
-

5.6 Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi w kanałach
podłogowych
Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów podłogowych.
Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2.
5.7 Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi i kablami w
prefabrykowanych kanałach izolacyjnych
Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów izolacyjnych.
Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2.
5.8 Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami oponowymi

Przewody oponowe należy stosować w przypadkach:
- przyłączania odbiorników ruchomych, przenośnych i przesuwanych,
- konieczności wykonania połączeń elastycznych,
- uzasadnionych techniczno-ekonomicznych powodów,
- wykonywania instalacji „przewieszanych”, tymczasowych.
W przypadku układania przewodów oponowych w sposób stały montaż należy wykonywać wg p.
5.5.
5.9 Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami jednożyłowymi lub
wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze
5.9.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2.
5.9.2. Kucie bruzd
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu
instalacji. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby
odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop
cała rura powinna być pokryta tynkiem.
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.9.3.
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w
warstwie wyrównawczej podłogi.
5.9.3. Układanie rur i osadzanie puszek
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury [mm]
18
21
22
28
37
47
Promień łuku [mm]
190 190 250 250 350 450
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy
rury.
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek
dwukielichowych. Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić:
Średnica znamionowa rury [mm]
18
21
22
28
37
47
Długość kielicha [mm]
35
35
40
45
50
60
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien
wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm.
5.9.4. Wciąganie przewodów do rur
Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.9.3, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy
wciągnąć przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z
drugiej uszkiem.
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.

5.9.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.2.6.
5.10 Instalacje wtynkowe
5.10.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2.
5.10.2. Kucie bruzd
Kucie bruzd należy wykonać wg zasad podanych w p. 5.9.2.
5.10.3. Mocowanie puszek
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem)w sposób trwały za pomocą kołków
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów
do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Możliwe jest
stosowanie puszek i osprzętu i instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p.
5.9.
5.10.4. Układanie i mocowanie przewodów
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie
przewodów wielożyłowych płaskich.
Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające
dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio
na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie
więcej niż 16A.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania na nim
przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek.
Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie
uszkodzić izolacji żył przewodu.
Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w
luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je
przed zatynkowaniem.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.9.
5.10.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.2.6.
5.11 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach
instalacyjnych z tworzywa zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego
5.11.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. Trasowaniem należy objąć wszystkie miejsca mocowań
puszek i kinkietów, wypustów dla opraw oświetleniowych, rozgałęzień i punktów przejścia
instalacji ze stropu na ścianki działowe nie wylewane.

5.11.2. Mocowanie puszek i rur
Puszki i rury powinny być mocowane do form (szalunków) oraz elementów zbrojenia przed
zalaniem masą betonową w sposób pewny. Mocowanie puszek sprzętowych i rozgałęźnych do form
(szalunków) należy wykonywać przy użyciu krążków mocujących. Końce rur wchodzące do puszek
należy wcisnąć w otwory boczne puszek, a odcinki rur pomiędzy puszkami należy mocować do
prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym. Rury należy łączyć ze sobą przy użyciu złączek.
Połączenia puszek z rurami oraz rur pomiędzy sobą powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się do ich wnętrza masy betonowej.
W przypadku instalowania puszek po obu stronach ściany naprzeciw siebie, należy instalować dwie
puszki w układzie dwustronnym z elementem rozporowym lub puszkę przelotową o długości
równej grubości ściany. Puszkę przelotową należy wewnątrz przegrodzić warstwą materiału
izolacyjnego.
Do zawieszania opraw oświetleniowych na suficie należy stosować puszki sufitowe przystosowane
do wkręcania haczyka.
W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki
działowe należy pozostawić zapas rury wprowadzonej do puszki około 0,2m.
Puszki i rury mocować po zestawieniu jednej okładki formy (szalunku) ze zbrojeniem. Rury po
zamontowaniu i zalaniu masą betonową powinny być drożne, a puszki pozbawione wszelkich
zanieczyszczeń. Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki działowe nie
wylewane należy wykonywać tak, aby oś puszki pokrywała się z osią budowanej ścianki.
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.
5.11.3. Wciąganie przewodów
Przewody należy wciągać w sposób podany w p. 5.9.4.
5.11.4. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.2.6.
5.12 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach
instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych)
5.12.1. Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach.
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2.
5.12.2. Mocowanie listew
Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na
ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
5.12.3. Montaż sprzętu i przewodów
Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub
klejenia. Na ścianach drewnianych sprzęt należy mocować za pomocą wkrętów do drewna z
uwzględnieniem wymagań p. 5.2.5.
Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowo, bez rozcinania
przewodów.
Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu
zacisków odgałęźnych (przekłuwających , kapturkowych itp.).
W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. W jednym

kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych.
Przewody należy łączyć w sposób podany w p. 5.2.6.
Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy
zamknąć pokrywami.
5.13 Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w
kanałach elementów budowlanych
Instalacje te należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5.
5.14 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowym, wielożyłowymi (kabelkowymi) i
kablami układanymi w prefabrykowanych kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych
itp.)
Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów instalacyjnych.
Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2.
5.15 Montaż opraw oświetleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy mocować
przez:
- wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,
- wbetonowanie.
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać:
- dla opraw o masie do 10kg siłę 500N,
- dla opraw o masie większej od 10kg siłę w N równą 50xmasa oprawy w kg.
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania złączy przelotowych. Oprawy oświetleniowe w pokojach, przedpokojach i
korytarzach pomieszczeń mieszkalnych nie wchodzą w zakres wyposażenia inwestorskiego. Należy
natomiast mocować uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.
5.16 Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników)
W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z
pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. Gniazda bezpieczników należy montować
na deskach lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki płaskie
należy montować na listwach aparatowych. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem
półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki.
Przewód zasilający należy przyłączać do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego.
Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do
plombowania.
6. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od :
0,25 MΩ dla instalacji 230V,
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V;
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp.
mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od 1MΩ,
- pomiar kabli zasilających, który należy wykonać zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie
kablowe p. 6
- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej
- pomiary rezystancji uziemień zgodnie z SST - Urządzenia piorunochronne
- oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i
aparatami wchodzącymi w jej skład
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
- Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami
montażowymi należy załączyć świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych
zacisków,
- silniki obracają się we właściwym kierunku
- protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne
określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą
krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli
zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę
pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego
-

7. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą według wymagań podanych w OST, a w
szczególności:
- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży
zakres zmian,
- protokoły z prób montażowych według wymagań podanych w p. 6,
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i
urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od
urządzeń powszechnie stosowanych.
8. Odbiór robót
8.1 Odbiór frontu robót
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od
generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe
można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy
pracy.
8.2 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru firmy wykonującej instalacje
elektryczne.
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać:

-

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy oświetleniowe itp.,
ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów,
osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
instalacja przed załączeniem pod napięcie.

8.3 Odbiory częściowe
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom podlegają:
ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable,
instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakończeniu robót montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).
Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego
montażu.
-

Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji
elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów
częściowych.
8.4 Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualną dokumentację powykonawczą wg p. 7
- protokoły prób montażowych wg p. 6
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
- instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,
- części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie
(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę.
Komisja odbioru końcowego:
-

bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
bada i akceptuje protokoły prób montażowych,
dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji,
spisuje protokół odbiorczy.

8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacji
Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do
właściwej eksploatacji.
Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji.
9.

Przepisy i dokumenty związane

9.1

Związane normatywy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690)
wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121
poz. 1138)
9.2

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowy
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem
przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

PN-IEC 60364-5-53:2000

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia
zewnętrznego
PN-92/N-01256.02
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998
Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

