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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –
PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW
W BUDYNKU Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach,

ul. Michała 2
CZESC OGÓLNA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robót zwiazanych z przebudowa i remontem sanitariatów
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. Michała 6
Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objetych specyfikacja.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace
wykonanie w/w przebudowy, której zakres okresla dokumentacja w postaci opisu i
rysunków projektowanych pomieszczen po przebudowie oraz pomocniczo przedmiar
robót .
Opis robót:
1.2.1 Rozbiórki:
1. rozebrać fragment ściany nośnej zgodnie z opisem części konstrukcyjnej
2. rozebrać i skuć warstwy podłogowe na powierzchni przeznaczonej na węzły sanitarne
3. zdemontować ościeżnice i skrzydło drzwi pomieszczeń nauki korekcyjnej
1.2.2 Roboty budowlane i wykończeniowe
1. poszerzenie istniejącego otworu w ścianie nośnej i nowe nadproże wykonać wg rysunku i
opisu cz. konstrukcyjnej
2. ściany działowe gr. 12cm murować z pustaków ceramicznych szczelinowych (lub
poroteryzowanych) lub z betonu komórkowego i otynkować
3. ściany działowe kabin sanitarnych z drzwiami 80/200 i boksu wydawania mleka,
wysokości 2,0m (2,10m) wykonać w systemie płyt laminatowych np. w systemie typu LTT
wys. 210cm, z wysokociśnieniowej płyty wiórowej laminowanej obustronnie
4. drzwi wewnętrzne drewniane 90/200 w ścianach działowych murowanych oraz w otworze
istniejącym wykonać jako drewniane wg zestawienia stolarki
5. wykonać nowe warstwy podłogowe w pomieszczeniach wc - nr 06 i 08:
- podłoże wyrównać
- wykonać warstwę betonu ze spadkiem 1% w kierunku kratki ściekowej
- ułożyć izolacje przeciwwodna: 2x papa asf. na lepiku
- układać płytki ceramiczne na zaprawie cementowej
6. w pomieszczeniach "suchych" nr 04, 05, 07 wykonać podłogę z wykładziny pcv z
wyłożeniem na ściany w formie cokolika
7. wentylacje mechaniczna wykonać jak na rysunkach i wg projektu instalacji sanitarnych
8. ściany murowane w pomieszczeniach wc i w boksie kuchennym wyłożyć płytkami
ceramicznymi do wysokości 2,0m (2,10), w pomieszczeniach suchych malować farbami
odpornymi na ścieranie i zabrudzenie
9. ścianę powyżej płytek ceramicznych malować farba emulsyjna w jasnych kolorach
10. sufity w pomieszczeniach wc wykonać jako podwieszane gipsowo - kartonowe, w
pozostałych malować w kolorze białym

1.2.3 Informacje Realizacyjne
− wszystkie elementy budynku i jego wykończenia wykonać zgodnie z Polskimi Normami i
sztuka budowlana
− elementy budowlane realizować zgodnie z projektem części architektonicznej i
konstrukcyjnej
− wymiary elementów istniejących należy sprawdzić na budowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
Wspólny słownik CPV
45000000-7 – Roboty budowlane
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45400000-1, - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3. – Roboty malarskie i szklarskie
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sa z Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi
przepisami, aprobatami i atestami.
1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego z
dokumentacją techniczną oraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę
umowną.
1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiazek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca bedzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów
i norm dotyczacych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać
bedzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikajacych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego
sposobu działania.
1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca bedzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, bedzie
utrzymywać sprawny sprzet przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy. Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót
albo przez personel wykonawcy.
1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujacych szkodliwe promieniowanie
o steżeniu większym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.9. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą

potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowały swoja jakosc i właściwości do robót i były dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.10.Materiały nieodpowiadajace wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezapłaceniem.
2. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do używania tylko takiego sprzetu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzet używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod wzgledem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy ( jakosci robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
3. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.
4. Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie
robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
elementów robót beda oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru będą wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi wykonawca.
5. Kontrola jakosci robót
Celem kontroli jakości robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiagnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji,
SST i normami oraz wytycznymi.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów i zapewniona mu będzie wszelką pomoc ze strony wykonawcy i producenta

materiałów celu dokonania kontroli jakości.
6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuscic do użycia tylko te materiały, które
posiadaja:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
własciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polska Norma lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie sa objęte certyfikacją określoną w pkt. a
Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca bedzie posiadać w/w dokumenty
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych
wymagań będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy będzie prowadzony w okresie od przekazania
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia
dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyc przebiegu
robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwałą techniką w porzadku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
7.2. Dokumenty laboratoryjne– dzienniki laboratoryjne(o ile zajdzie konieczność
prowadzenia), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7.3. Pozostałe dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencje na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje koniecznosc jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zależnosci od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
- odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cześciowemu
- odbiorowi wstępnemu,
- odbiorowi końcowemu

Dokumenty odbioru końcowego:
- projekt budowlany powykonawczy
- dziennik budowy
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- protokoły prób i badań
- wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi
- wykaz przekazanych kluczy
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym
9.0. Dokumenty odniesienia.
Obowiazujacymi dokumentami w realizacji kontraktu są:
- umowa z Zamawiajacym
- prawo budowlane z rozporządzeniami
- obowiązujące i powołane normy
- aprobaty techniczne
- ustalenia i uzgodnienia na budowie
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ROZBIÓRKA
CPV 45111220-6; 45110000-1
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych wraz z transportem na wysypisko i kosztami przyjecia na
wysypisku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiórek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robót wchodza:
- rozbiórka posadzki z wykładziny PCV, terakoty i posadzki z zaprawy cementowej
- demontaż stolarki – drzwiowej i okiennej, boazerii,
− rozebranie scian i scianek działowych,
− demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych
2. Materiały.
Dla robót wg. B.006.01 materiały podstawowe nie wystepuja.
3. Sprzet.
Do robót rozbiórkowych może byc użyty dowolny sprzet, należy jednak stosowac tylko te
maszyny i narzedzia, których użycie nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń i nie bedzie
przenosic drgań czy uderzeń na konstrukcje budynku.
4. Transport.
Elementy z rozbiórki moga byc przewożone samochodami skrzyniowymi lub
samowyładowczymi
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utrata statecznosci
( spadaniem i przesuwaniem).

5. Wykonanie robót
Uwaga : Roboty prowadzone beda na terenie czynnej szkoły, na terenie której przebywac
beda dzieci z uposledzeniem, stad wymaga sie aby teren budowy trwale i skutecznie
wydzielic, zabezpieczajac przed dostepem osób trzecich. Koszty tych zabezpieczen należy
wliczyc do ceny ogólnej.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyc miejsce składowania
elementów z rozbiórki. Teren wygrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
6. Kontrola jakosci robót.
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi sa: jednostki podane w przedmiarach robót.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objete B.006.01 podlegaja zasadom odbioru robót zaniechanych.
9. Podstawa płatnosci.
Zapłata za wykonane roboty zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓRT
KONSTRUKCJE BETONOWE
1. Betonowanie
1.1. Materiały
1.1.1. Cement
a. Rodzaje cementu
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosowac
żadnych materiałów zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
b. Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Każda partia wysyłanego cementu powinna byc zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
c. Magazynowanie i okres składowania
- Miejsca przechowywania cementu moga byc nastepujace:
- dla cementu pakowanego ( workowanego )
składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami ) lub magazyny zamkniete
( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
1.1.2. Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna byc niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
Kontrola partii kruszywa przed użyciem do wykonywania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartosci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/12
W celu umożliwienia korekty receptury roboczej mieszanki betonowej zależy prowadzic
bieżącą kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.
1.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003
1.3. Szalowanie
1.3.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki u_ywane przy deskowaniu oraz
pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.
1.3.2 Płyty deskowania:
1. W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
2. Łaczenie deskowan: złacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej
lub zmiennej długosci, nie posiadajace elementów pozostawiajacych w
powierzchni betonu otworów o srednicy wiekszej ni_ 25 mm.
1.3.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace składniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.
1.3.4 Srodek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40oC, oraz temperaturze zapłonu wy_szej od 150oC, w otwartych pojemnikach.
1.4.Zbrojenie
1.4..1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonac z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
1.4..2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniac warunki normy PN-84/B-03264.
1.4.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiazania pretów musi byc typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac celom jakim maja służyc.
1.5.4 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazków organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.0 Sprzet
Mieszanie składników powinno sie odbywac wyłacznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu.
3.0. Transport
3.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami
samochodowymi ( tzw. gruszkami)
4.0. Wykonanie robót
4.1. Zalecenia ogólne
- Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN- 63 /B – 06251.

4.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
• Przed przystapieniem do układania betonu należy sprawdzic : zgodność rzędnych z
projektem,
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucac z wysokosci wiekszej niż 0,75 m od
powierzchni, na która spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza należy
mieszanke betonowa podawac za pomoca rynny zsypowej ( do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m ).
4.3. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegac nastepujacych zasad:
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosic od 30 do 60 sekund.
4.4. Pobranie próbek i badanie.
• Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN-206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie o okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiałów.
5.0.Pielegnacja betonu
5.1.Materiały i sposoby pielegnacji betonu.
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie pózniej niż po 24
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej
3 razy betonu na dobe)..
• Woda stosowana do polewanie betonu powinna spełniac wymagania normy
PN-EN 1008:2004.
• W czasie dojrzewanie betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami
i drganiami.
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5.2.Okres pielegnacji.
• Ułożony beton należy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego należy rozpoczac po 24
godzinach od zabetonowania.
5.3.Wykanczanie powierzchni betonu
5.3.1. Równość powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonów obowiazuja nastepujace wymagania:
• Wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gładkie i równe, bez zagłebien
miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszen ponad powierzchnie.
• Pekniecia sa niedopuszczalne,
• Równosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadac wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłosci i wgłebienia nie
powinny byc wieksze niż 2 mm.
5.3.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
• Raki i ubytki powierzchniach uzupełnic betonem i nastepnie wygładzic i uklepac,
aby otrzymac równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów,
• Wyrównana wg powy_szych zalecen powierzchnie nale_y obrzucic zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka, aby usunac powierzchnie szkliste.
5.4. Wykonanie warstwy wyrównawczej.
Przed przystapieniem do układania warstwy wyrównawczej należy sprawdzic
podłoże pod wzgledem nosnosci założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne
byc równe, czyste i odwodnione. Beton powinien byc rozkładany w miare
możliwosci w sposób ciagły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych .

6.0. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi
7.0. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru sa:
1 m ³- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrównawczej itp.
1 m² - wykonanie posadzki cementowej
8.0. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robót
zanikajacych wg zasad podanych powyżej.
9.0. Cena ryczałtowa obejmuje:
• Dostarczenie niezbednych czynników produkcji,
• Oczyszczenie podłoża,
• Ułożenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworów,
zageszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
• Pielegnacje betonu,
• Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza
granice obiektu.
10.0 Przepisy zwiazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiazania i stałosci
objetosci
PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i _elbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-4 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gładkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety _ebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ROBOTY MURARSKIE
1.1. Materiały
1.1.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008: 2004
Do przygotowywania zapraw stosowac można każdą wode do picia. Niedozwolone jest
użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
1.1.2. Wyroby ceramiczne.
1.1.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg. PN-B 12050: 1996
• Wymiary l = 205mm, b = 120mm, h = 65 mm
• Masa 3,3 – 4,0 kg

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, peknietych całkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez cała grubosc cegły i długosci powyżej 6 mm nie może
przekraczac dla dla cegły - 10% cegieł badanych.
• Nasiakliwosc nie powinna byc wy_sza ni_ 24%.
• Wytrzymałosc na sciskanie 10,0 MPa.
• Gestosc pozorna 1.7 – 1,9 kg/dm³.
• Współczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK.
• Odpornosc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażaniu – brak
uszkodzeń po badaniu.
Odpornosc na uderzenia powinna byc taka, aby cegła porzucona z wysokosci 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła sie.
1.1.2.2. Pustak ceramiczny scienny szczelinowy wg. PN-B- 12055: 1996, typu Max 220,
klasy 10.
• Wymiary l = 288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm.
• Łaczna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niż 42%.
• Liczba rzedów szczelin, nie mniejsza niż 11.
• Odchylenie od płaszczyzny ciecia 5.
• Odchylenie od płaszczyzny bocznej 4.
• Głebokosc szczerb, uszkodzen krawedzi i naroży o długosci wiekszej ni_ 6 mm, ale
nieprzekraczajacej ¼ wymiaru krawedzi 5 mm.
• Liczba szczerb, uszkodzen krawedzi i naroży 3 szt.
• Liczba pionowych pekniec scianek zewnetrznych o długosci nie wiekszej niż
wysokosci pustaka oraz pekniec scianek wewnetrznych o długosci mniejszej od
wysokosci pustaka 3 szt.
• Liczba pionowych pekniec o długosci równej wysokosci pustaka 0 szt.
• Nasiakliwosc pustaków badana metoda moczenia, powinna wynosic 6 – 22 %.
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• Wytrzymałosc na sciskanie pustaka badana w kierunku równoległym do kierunku drążeń
10,0 MPa.
• Odporność na działanie mrozu, pustaki powinny wytrzymac bez uszkodzen 20 cykli
zamrażania i odmrażania.
• Gestosc objetosciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosic wiecej niż
1,10 kg/dm³.
• Przechowywanie i transport – pustaki można składowac i transportowac w jednostkach
ładunkowych ( w folii skurczliwej, w otasmowaniu, na paletach lub luzem. Na
składowisku jednostki ładunkowe można układac max. w trzech warstwach, nie wyżej
jednak niż 3,0 m. Przy układaniu luzem max. wysokosc stosu nie powinna przekraczac
2,2 m. W obu przypadkach należy zabezpieczyc pustaki przed przewróceniem. W czasie
transportu jednostki ładunkowe można układac jedynie w jednej warstwie, scisle obok
siebie z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem sie, a przy transporcie luzem należy
układac pustaki scisle obok siebie, na wysokosc nieprzekraczajaca wysokosci burty
srodka transportu o wiecej niż połowe wysokosci pustaka.
1.1.2.5. Bloczki i płytki z betonu komórkowego.
Bloczki i płytki powinny odpowiadac normom panstwowym.
_ Bloczki i płytki moga byc stosowane:
- do wznoszenia scian zewnetrznych i wewnetrznych położonych na wysokosci co
najmniej 50 cm od poziomu terenu po odizolowaniu ich izolacja wodoszczelna od
fundamentów lub scian piwnicznych.,

- w pomieszczeniach o stałej wilgotnosci powietrza wyższej niż 75% moga byc
stosowane bloczki i płytki po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem
powierzchni zewnetrznych przegród budowlanych za pomoca srodków
hydrofobowych,
- do celów izolacyjnych i wypełnienia konstrukcji należy stosowac bloczki i płytki
odmiany 05 i 06,
- do celów konstrukcyjnych należy stosowac bloczki i płytki odmiany 06 i 07,
klasy B 4,0; B 5,0 i B 6,0 MPa.
1.1.2.6. Nadproża prefabrykowane _elbetowe L-19
• Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L ( o szerokosci 9 cm i wysokosci
19 cm ) należy stosowac w zależnosci od otworu i sposobu obciażenia nadproża stropami,
przyjmujac jeden z niżej wymienionych typów:
- D nadproże drzwiowe, o długosci 119 cm / typ D/120/, 149 i 170 cm,
- N nadproże okienne w scianie zewnetrznej obciażone stropami o długosci 119 cm
/ typ N/120 /, 149, 179, 209, 239 i 269 cm
- S nadproża okienne w scianach zewnetrznych nieobciażone stropami, o długosciach
jak nadproża typu N.
• Belki nadprożowe powinny byc wykonane z betonu klasy B-20 MPa zbrojonego stala
A-III / 34GS/ i A-I / StOS/
1.1.2.7. Zaprawy budowlane zwykłe, wg. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania
cech fizycznych i wytrzymałosciowych.
1.1.2.7.1.Zaprawy budowlane cementowe.
• Do zapraw cementowych należy stosowac cement portlandzki z dodatkami,
wg. PN-B-19701: 1997 – CEM II 32,5, oraz cementy hutnicze wg. PN-B- 19701 : 1997CEM III 32,5 pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie bedzie niższa niż +5ºC.
• Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniajacych
/plastyfikatorów/ lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie lub twardnienie.
• Orientacyjne składy objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg. stożka
pomiarowego
Orientacyjny skład objetosciowy ( cement : piasek )
przy marce zaprawy w MPa
1.1.2.7.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
_ Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowac cement portlandzki z dodatkami, wg
PN-B-19701:1997-CEM II 32,5, oraz cementy hutnicze, wg PN-B-19701: 1997
CEM III 32,5 pod warunkiem, że w przypadku u_ycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od czasu zużycia zaprawy nie bedzie niższa niż +5ºC.
_ Orientacyjny skład objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych
Orientacyjny skład objetosciowy zaprawy
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonane mechanicznie.
- Zaprawy należy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana możliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin.
- Do zapraw murarskich należy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna, niegaszonego, które powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna mase bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
- Skład objetosciowy zapraw należy dobierac wg „orientacyjnego składu objetosciowego
zapraw cementowej i cementowo-wapiennej”.

- Do przygotowania zapraw można stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek.
Jezior i innych miejsc, jeżeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dot. wody dla celów budowlanych.
1.2.Sprzet
Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzetu.
1.3.Transport
Materiały i elementy moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.
1.4.Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:
_ Scianki należy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiazania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskoków i otworów.
_ W pierwszej kolejnosci należy wykonywac mury nosne. Scianki działowe grubosci
poniżej jednej cegły należy murowac nie wczesniej niż po zakonczeniu scian głównych.
_ Mury należy wznosic możliwie równomiernie na całej ich długosci. W miejscu
połaczenia murów wykonanych niejednoczesnie należy stosowac strzepia zazebione
koncowe.
_ Bloczki układane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.
_ Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy je przed
ułożeniem w murze polewac lub moczyc w wodzie.
_ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac jednoczesnie ze wznoszeniem murów.
_ Mury grubosci mniejszej niż 1 cegła moga byc wykonane przy temperaturze powyżej
0ºC.
_ W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych, ( np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po
dłuższej przerwie należy sprawdzic stan techniczny murów, łacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegieł uszkodzonej zaprawy.
1.5. Kontrola jakosci.
1.5.1. Materiały scienne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzic na budowie:
_ Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
_ Próby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenia:
- wymiarów kształtu bloczka,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przełomu
W przypadku niemożnosci okreslenia jakosci przez próbe dorazna należy poddac badaniom
laboratoryjnym ( szczególnie, co do klasy i odpornosci na działanie mrozu).
1.5.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposób podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorów materiałów
wyrobów powinny byc każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
1.5.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowac wg poniższej tabeli.
Dopuszczalne odchyłki mm
Lp.
Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury

niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długosci
- na całej powierzchni
3
10
6
20
2. Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokosci
3
6
20
6
10
30
3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długosci
- na całej długosci
1
15
2
30
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 m długosci
- na całej długosci
1
10
2
20
5. Odchylenia wymiarów otworów w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc
długosc
ponad 100 cm szerokosc
długosc
+ 6, - 3
+15, - 1
+10, - 5
+15, - 10
+6, - 3
+15, - 10
+10, - 5
+15, - 10
1.6.Obmiar robót.
Jednostka obmiarowi robót jest - m² muru o odpowiedniej grubosci. Ilosc robót okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

1.7.Odbiór robót.
1.7.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynków i innych robót
wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
_ Dokumentacja techniczna,
_ Dziennik budowy,
_ Zaswiadczenia o jakosci materiałów wyrobów dostarczonych na budowe,
_ Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikajacych,
_ Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
_ Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie były zlecane przez budowe,
_ Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem.
1.7.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.
1.8.Podstawa płatnosci.
Cena obejmuje:
_ Dostarczenie materiałów sprzetu na stanowisko pracy,
_ Wykonanie scian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
_ Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
_ Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
1.9.Przepisy zwiazane:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego użytku.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
1.0 Materiały
.
1.1. Materiały do malowania:
Do malowania wnetrz budynków moga byc stosowane:
A. farby dyspersyjne, które powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
B. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81901:2002
C. srodki gruntujace, które powinny odpowiadac wymaganiom aprobat
technicznych.
D. kolorystyke okreslono w dokumentacji wystroju wnetrz rysunek nr 3
E. pomieszczenia dla których nie okreslono kolorystyki - nalezy przewidzieć
kolory pastelowe.
1.2 Kontrola materiałów
Farby i srodki gruntujace użyte do malowania powinny odpowiadac normom wymienionym
w
p. 1.1,

Bezposrednio przed użyciem należy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobów z
odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
- termin przydatnosci do użycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego należy przeprowadzic wizualnie . Farba powinna stanowic
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
2.0 Sprzet
Roboty można wykonywac przy uzyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
3.0 Transport
Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.
4.0 Wykonanie robót
4.1 Wymagania dotyczace podło_y pod malowanie
Podłoze pod malowanie stanowia:
• tynk cementowo-wapienny,
• tynk gipsowy,
Wymagania dotyczace podłoży pod malowanie sa nastepujace:
1. Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byc usuniete przez
wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna byc pozbawiona zanieczyszczen. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byc oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda . Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywac sladów starej farby ani pyłu po starej powłoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawic odpowiednia zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczyc antykorozyjnie.
2. Elementy metalowe powinny byc oczyszczone z pozostałosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tłuszczu.
4.2. Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podłoży z wymaganiami przedstawionymi w
p. 4.1 należy okreslic zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby majace na celu usuniecie
tych
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci należy przeprowadzic ponowna kontrole podło_y, a
wyniki kontroli należy odnotowac w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
4.3 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny byc prowadzone:
- w temperaturze powy_ej 25°C , z dodatkowym zastrze_eniem , aby temperatura podło_a
nie była wy_sza ni_ 20°C.
Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podło_ach stalowych prowadzic
nale_y przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej ni_ 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nale_y zapewnic odpowiednia
wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nale_y prowadzic z dala od otwartych
zródeł ognia.
4.4 Wykonanie robót malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mo_na rozpoczac, kiedy podło_a spełniaja wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
Podło_a powinny byc oczyszczone i przygotowane w zale_nosci od stosowanej farby
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i _adanej jakosci robót.
Pierwsze malowanie nale_y wykonac po:
• całkowitym ukonczeniu robót instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjatkiem zało_enia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biały monta_ ) oraz
armatury oswietleniowej ( gniazdka ,wyłaczniki, lampy itp. ),
• wykonaniu podło_y pod wykładziny podłogowe,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mo_na wykonac po:
• wykonaniu tzw. białego monta_u,
• uło_eniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokołów
Prace malarskie nale_y prowadzic zgodnie z instrukcja producenta farby.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nale_y zabezpieczyc i osłaniac przed zabrudzeniem farbami.
5.0 Kontrola jakosci
5.1 Kontrola podło_y pod malowanie
Kontrole podło_y pod malowanie w zale_nosci od ich rodzaju nale_y wykonywac
w nastepujacych terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjecia – tynków,
Kontrole podło_y nale_y przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac w przypadku:
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodnosc z projektem, równosc i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystosc powierzchni , naprawy
i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotnosci,
• elementów metalowych – czystosc powierzchni.
.
Równosc powierzchni tynków nale_y sprawdzic metodami opisanymi w normie
PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podło_y nale_y ocenic wizualnie z odległosci 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
5.2 Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny byc:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodków myjacych i dezynfekujacych ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgacje ,
b) aksamitno – matowe lub posiadac nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitów podło_a, plam, sladów pedzla,
e) bez złuszczen ,odstawania od podło_a oraz widocznych łaczen i poprawek.
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.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich
Zakres kontroli i badan
Badanie powłok przy ich odbiorze nale_y przeprowadzic po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak ni_ po 14 dniach.

Badania techniczne nale_y przeprowadzic w temperaturze powietrza nie ni_szej
ni_ +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wy_szej ni_ 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
• sprawdzenie zgodnosci barwy i połysku,
• sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepnosci powłoki,
• sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
5.4 Ocena jakosci powłok malarskich
Je_eli badania wymienione w p. 5.3. dadza wynik pozytywny, to powłoki malarskie nale_y
uznac za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagan stawianych powłokom nie jest spełnione,
nale_y uznac ,_e powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i nale_y wykonac działania
korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokóle kontroli i
badan nale_y okreslic zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powłoki z wymaganiami. .Po usunieciu niezgodnosci nale_y ponownie
skontrolowac wykonane powłoki, a wynik odnotowac w formie protokółu kontroli i badan.
6.0 Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot okreslaja przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a tak_e dokumentacja powykonawcza, w której
podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnosc
wykonania robót stwierdza sie na podstawie zgodnosci wyników badan kontrolnych
wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga byc
odebrane pod warunkiem, _e odstepstwa nie obni_aja własciwosci u_ytkowych i komfortu
ich u_ytkowania. W przeciwnym wypadku nale_y je poprawic i przedstawic do ponownego
odbioru.
7,0 Cena ryczałtowa obejmuje:
• przygotowanie do malowania podło_a,
• dostarczenie materiałów,
• przygotowanie farb,
• ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
• wykonanie robót malarskich
• uporzadkowanie stanowiska pracy.
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8.0 Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe..
PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B.012.01 TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

1. Materiały.
1.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw stosowac mo_na ka_da wode zdatna do picia.
1.2. Piasek.
1.2.1. Piasek powinien spełniac wymagania obowiazujacej normy,
1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
• Marka i skład zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane
mechanicznie.
• Zaprawe nale_y przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana
mo_liwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
• Do zapraw tynkarskich nale_y stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo-wapiennych nale_y stosowac cement portlandzki z
dodatkiem _u_la lub popiołów lotnych
2. Sprzet.
Roboty mo_na wykonywac przy u_yciu dowolnego typu sprzetu.
3. Transport.
Materiały i elementy moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
4. Wykonanie robót.
4.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
• Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc
zakonczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscie_nice drzwiowe i okienne.
• Zaleca sie chronic swie_o wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłu_szym ni_ 2 godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur swie_o wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwil_ane woda.
4.2. Przygotowanie podło_y.
Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nale_y wypełniac zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na głebokosc 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem nale_y
oczyscic podło_e z kurzu szczotkami oraz usunac przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie
podło_a nale_y zwil_yc woda.
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4.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
4.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien byc wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnetrznych nale_y wykonywac według pasów i listew kierunkowych.
4.3.2. Gładz nale_y nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale_y stosowac zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara_onych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach nara_onych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
4.4. Tynki z gipsu szpachlowego.
4.4.1. Charakterystyka i zakres stosowania.
a. Tynki z gipsu szpachlowego sa to pocienione tynki, których grubosc powinna
wynosic srednio 6 mm. Zaleca sie stosowanie ich na powierzchniach równych bez
widocznych zwichrowan i krzywizn.

b. Tynki gipsowe moga byc stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i
u_ytecznosci publicznej. Nie nale_y stosowac tego rodzaju tynków w
pomieszczeniach, w których wilgotnosc wzgledna jest wieksza ni_ 75 %.
c. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien
odpowiadac wymaganiom aktualnej normy panstwowej.
4.4.2. Przygotowanie podło_a
a. przygotowanie podło_a pod tynk z gipsu szpachlowego jak z p. 4.2.
b. wilgotnosc podło_a nie powinna byc wieksza ni_ 6%.
5. Kontrola jakosci.
5.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale_y kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposób podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny byc ka_dorazowo wpisane do dziennika budowy.
5.2. Jednostka obmiarowa robót jest m². Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji i
/ przedmiaru / załaczonych do SIWZ.
6.0. Odbiór robót
6.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podło_a przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót
tynkowych. Podło_e powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt .4.2.
Je_eli odbiór odbywa sie po dłu_szym czasie od jego wykonania, nale_y podło_e
oczyscic i zmyc woda.
6.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byc zgodne z dokumentacja.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla tynków wewnetrznych.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku
Kategoria tynku Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej pionowego poziomego. Odchylenie przecinających sie płaszczyzn od kąta
przewidzianego w dokumentacji III Nie wieksze niż 3 mm i w liczbie nie wiekszej niż 3 na
całej długosci łat kontrolnej 2 m Nie wieksze ni_ 2 mm na 1 m i ogółem nie wiecej ni_ 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie wiecej ni_ 6 mm w pomieszczeniach
powy_ej 3,5 m Nie wieksze ni_ 3 mm na 1 m i ogółem nie wiecej ni_ 6 mm na całej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ( sciany belki itp.) Nie wieksze ni_ 3 mm na 1
m IV IV f IV w. Nie wieksze ni_ 2 mm i w liczbie nie wiekszej ni_ 2 na całej długosci łaty
kontrolnej 2 m Nie wieksze ni_ 1,5 mm na 1 m i ogółem nie wiecej ni_ 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie wiecej ni_ 4 mm w pomieszczeniach powy_ej
3,5 m Nie wieksze ni_ 2 mm na 1 m i ogółem nie wiecej ni_ 3 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ( sciany belki itp. Nie wieksze ni_ 2 mm na 1 m
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikajacych z podło_a itp.
- Trwałe slady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podło_a.
8. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych.
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.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
SZCZGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
KŁADZENIE GLAZURY
CPV 45431200-9; 45431100-8
1. Materiał..
1.1. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998
Wymagania:
• barwa – wg wzorca producenta / ka_dorazowo do uzgodnienia z
Zamawiajacym/
• nasiakliwosc po wypaleniu 10-24%,
• wytrzymałosc na zginanie nie mniejsza ni_ 10,0 MPa,
• odpornosc szkliwa na pekniecia włoskowate nie mniej ni_ 160 °C
• stopien białosci przy filtrze niebieskim ( dla płytek białych) , nie mniej ni_
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%
1.2. Wyroby terakotowe: kolorystyke i rodzaj płytek okresla dokumentacja wystroju
wnetrz
Uwaga: Zamawiajacy rezygnuje z układania posadzek granitowych i przyjmuje jako
rozwiazanie do wykonania podane w dokumentacji posadzki Nowa Gala. W wiatrołapach
nale_y uło_yc wycieraczki np. plaster miodu. Góra wycieraczki ma licowac z
powierzchnia otaczajacej posadzki.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy
a. własciwosci płytek podłogowych terakotowych:
− barwa wg wzorca producenta – przed zakupem kolor nale_y uzgodnic z
Zamawiajacym,
- nasiakliwosc po wypaleniu nie mniej ni_ 2,5 %
- scieralnosc nie wiecej ni_ 1,5 mm
- mrozoodpornosc liczba cykli niemniej ni_ 20
- kwasoodpornosc nie mniej ni_ 98%
- ługoodpornosc nie mniej ni_ 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długosc szerokosc ±1,0 mm
- grubosc ±0,5mm
- krzywizna 1,0mm
b. Gresy – wymagania dodatkowe:
- twardosc wg skali Mosha pow.8
- scieralnosc V klasa scieralnosci
- wykonane jako antyposlizgowe ( szorstkie)
Płytki gresowe i terakotowe musza byc uzupełnione nastepujacymi
elementami:
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- listwy przypodłogowe,
- katowniki,
- naro_niki.
1.3. Kompozycje klejace musza odpowiadac wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom
norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PNEN

13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania
musza odpowiadac wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych norm.
Ka_da partia materiału powinna byc dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnosc własciwosci technicznych wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych
dokumentów nie mo_e byc stosowany.
1.4. Folia w płynie, naro_niki wewnetrzne i zewnetrzne – zgodnie z certyfikatem, aprobata
2. Sprzet i narzedzia
Do wykonywania robót okładzinowych wykładzinowych nale_y stosowac:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podło_a,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia płytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabków 6 do 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- łaty do sprawdzania równosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna, mieszarki elektryczne
oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
3. Transport.
Materiały i elementy moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
4. Wykonywanie robót.
4.1. Podłoża pod wykładziny.
Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny miec wytrzymałosc na sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny byc wykonane z betonu, co
najmniej klasy B 20.
Grubosc podkładów cementowych powinna wynosic miedzy innymi:
- 25 mm dla podkładu zwiazanego z podło_em,
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,
Grubosc podkładu betonowego powinna wynosic minimum 50 mm.
Powierzchnia podkładu powinna byc zatarta na ostro, bez raków, bez pekniec i ubytków,
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami i srodkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie mo_e przekraczac 3 mm
na całej długosci łaty kontrolnej o długosci 2 m.
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W podkładzie nale_y wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynków pola dylatacyjne powinny miec wymiary nie wieksze ni_ 5x6 m.
Dylatacje powinny byc wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin.
.
4.2. Wykonanie wykładziny.
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem nale_y posegregowac według wymiarów,
gatunków i odcieni oraz wyznaczyc linie, od której układane beda płytki. Nastepnie
przygotowuje sie kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nale_y

rozprowadzic ja po podło_u paca zabkowana, ustawiona pod katem 50ºC. Kompozycja
powinna byc nało_ona równomiernie i pokrywac cała powierzchnie podło_a.
Powierzchnia z nało_ona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwolic na wykonanie
wykładzin w ciagu 10 minut.
Po nało_eniu kompozycji klejacej płytki układa sie od wyznaczonej linii. Nakładajac
płytke, nale_y ja lekko przesunac po podło_u ( ok. 1-2 cm ), ustawic w _adanej pozycji
docisnac tak, aby warstwa kleju pod płytka miała grubosc 6-8mm. Przesuniecie nie mo_e
powodowac zgarniania kompozycji klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nale_y stosowac wkładki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wykładziny nale_y usunac nadmiar kleju ze spoiny miedzy
płytkami.
Zaleca sie, aby szerokosc spoin wynosiła przy płytkach o długosci boku:
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm,
- powy_ej 600 mm około 5-20 mm.
Po zwiazaniu kleju nale_y usunac wkładki dystansowe i wypełnic spoiny zaprawa do
spoinowania na menisk wklesły. W wykładzinie nale_y wykonac dylatacje w miejscach
dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnic masa dylatacyjna lub zastosowac
specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny miec aktualna
aprobate techniczna
Kryteria oceny jakosci i odbioru.
• Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna uło_enia wykładzin,
• Sprawdzenie odbiorów miedzyoperacyjnych podło_a i materiałów.
• Sprawdzenie dokładnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
5. Kontrola jakosci
5.1. Materiały ceramiczne. Przy odbiorze nale_y przeprowadzic na budowie:
• Sprawdzenie zgodnosci klasy materiałów ceramicznych zamówieniem,
• Próby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
• W przypadku niemo_nosci okreslenia jakosci płytek przez próbe dorazna nale_y
ja poddac badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odpornosci na
działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnetrznej ).
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6. Obmiar robót
Jednostka odbiorowi robót jest m². Ilosc robót ustala sie na podstawie dokumentacji.
7. Odbiór robót.
7.1.Odbiór podło_a.
Odbiór podło_a nale_y przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót
tynkowych. Podło_e powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami. Je_eli
odbiór podło_a odbywa sie po dłu_szym czasie od jego wykonania, nale_y podło_e
oczyscic i zmyc woda.
7.2.Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikajacych z podło_a , plesni itp.
• trwałe slady zacieków na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podło_a.
7.4.Odbiór podło_a pod płytki - wg punktu 4.1.
9. Przepisy zwiazane.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, własciwosci i
znakowanie
PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne scienne i podłogowe. Definicje,
klasyfikacja, własciwosci ,znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej E > 10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiakliwosci wodnej E < 3 %. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiakliwosci wodnej 3%< E < 6 %. Grupa B II.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiakliwosci wodnej 6%< E < 10 %. Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Certyfikaty i aprobaty
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
OKŁADZINY SCIAN I SUFITÓW
CPV 45421141-4
1.0 Wstep
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace
na celu wykonanie pozycji okładzin scian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi
2.0.Materiały
Materiały na sufity podwieszane, okładziny scian i podłóg musza odpowiadac:
„Wytycznym przestrzegania bezpieczenstwa pozarowego” przy stosowaniu w
budynkach izolacji i elementów dekoracyjnych.
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe : wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
- rozmiary 2600x 1200 mm,
- grubosc 12,5mm
2.2 Profile metalowe o grubosci nie mniejszej ni_ 0.55 mm
- profile poziome UW – mocuje sie do sufitu i podłogi,
- profile pionowe CW ( 50,75 i 100 mm) ustawia sie co 60 cm i przykreca do nich płyty,
- profile aluminiowe do wykanczania naroży,
- profile sufitowe wraz z akcesoriami
2.3.Tasma akustyczna – naklejana na profile chroni przed przenoszeniem hałasu ( dzwieków)
2.4. Wkrety – hartowane blachowkrety samogwintujace o długosci 25 mm do mocowania
płyt,
2.5. Masy szpachlowe – do wypełniania spoin miedzy płytami.
2.6. Boazeria hall główny – płyta okleinowana - dab
2.7. Scena w sali widowiskowej zgodnie z rysunkiem nr 11 Projektu wystroju wnetrz.
3.0. Sprzet i narzedzia
Do monta_u okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale_y u_ywac: no_yc do blachy,
wkretaków, katownika stalowego, pionu, poziomnicy, miarki, no_a tapicerskiego,
kielni, szpachelki.
4.0. Transport
Materiały i elementy moga byc przewo_one dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.0 Wykonanie robót
5.1 Wykonanie suchych tynków
5.1.1 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych układac:
Na konstrukcji stalowej, składajacej sie z profili poziomych UW przymocowanych do podłogi
i sufitu kołkami rozporowymi oraz profili pionowych CW wsuwanych w profile podłogowe i
sufitowe co 60 cm. Aby scianka nie przenosiła dzwieków profile stykajace sie ze stropem,
podłoga lub sciana izoluje sie tasma akustyczna.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie blachowkretami
samogwintujacymi przystosowanymi do u_ywania wkretarek. Mocujac płyty do rusztu nale_y
zwracac uwage, by płyty nie spoczywały na podłodze ( podło_u), ale powinny byc
podniesione i
docisniete do sufitu ( dystans miedzy podłoga - podło_em, a krawedzia płyty winien wynosic
10
mm ). Złacza płyt nale_y wypełnic masa szpachlowa nastepnie okleic tasma papierowa
perforowana lub z włókna szklanego i ponownie zaszpachlowac zaprawa gipsowa. Do
koncowego szpachlowania u_yc gładzi szpachlowych. Po wyschnieciu drobne nierównosci
przeszlifowac drobnym papierem sciernym.
5.1.2. Sufity podwieszane.
Konstrukcje nosna stanowi ruszt stalowy jednopoziomowy dla pomieszczen o szerokosci do 4
m
lub dwupoziomowy dla szerokosci wiekszej ni_ 4m. Konstrukcja jest podwieszana do stropu
za pomoca systemu wieszaków z regulowana wysokoscia.
5.2. Wykonanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny miec barwe jednolita, bez smug, zacieków, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny miec jednolity połysk.
6. Kontrola jakosci
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna miec szwów, krawedzie płyt powinny byc proste lub
spłaszczone.
Przy odbiorze okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale_y przeprowadzic
nastepujace badania:
a/ materiałów wg obowiazujacych norm przedmiotowych,
b/ prawidłowosci wykonania podkładów lub podło_y pod okładziny,
c/ jakosci wykonania okładzin ,a zwłaszcza:
- prawidłowosci umocowania okładziny do podkładu,
- równosci i płaskosci powierzchni,
- przylegania okładziny do podkładu.
Równosc i płaskosc okładziny nale_y sprawdzic za pomoca łaty kontrolnej o długosci 2 m
z pomiarem przeswitu z dokładnoscia do 1 mm.
Przyleganie okładziny do podkładu lub podło_a nale_y sprawdzic przez nacisk reczny i
próbe oderwania.
6.2. Badania powłok przy ich odbiorach nale_y przeprowadzic po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni_ po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wczesniej ni_ po 14dniach.
Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego ,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem ,
- dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie ,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi . Je_eli normy dadza wynik pozytywny,to roboty malarskie nale_y
uznac za wykonane prawidłowo.Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, nale_y
usunac wykonane powłoki czesciowo lub całkowicie i wykonac powtórnie.
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7.0 Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m² powierzchni suchych tynków.
8.0 Odbiór robót
8.1 Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny byc wieksze ni_ 1 mm/m.
10.0 Przepisy zwiazane
PN-B-79406:97,PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymałosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe.Wymagania i badania przy dbiorze.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. B: Roboty wykonczeniowe
–Zeszyt 4 : Powłoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne – Warszawa 2003.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT STOLARKA DREWNIANA
1. Materiały.
Wbudowac stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
Uwaga: Rodzaj stolarki drzwiowej okresla dokumentacja wystroju wnetrz ( drzwi w
toaletach wyposa_yc oporeczowanie dla niepełnosprawnych, cene wliczyc do pozycji,
oscie_nice obejmujace regulowane, w sanitariatach w drzwiach wewnetrznych zastosowac
oscie_nice klockowe z opaskami ). Rysunek - kłady wystroju wnetrz.
1.1.Drewno.
1.2. Do produkcji stolarki budowlanej powinna byc stosowana tarcica iglasta oraz
półprefabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnosc
bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%. Okucia budowlane.
1.2.1. Ka_dy wyrób stolarki budowlanej powinien byc wyposa_ony w okucia
zamykajace, łaczace, zabezpieczajace i uchwytowo-osłonowe.
1.2.2. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku norm – wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa_one w okucie, na które nie została
ustanowiona norma.
1.2.3. Okucia stalowe powinny byc zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi.
1.3. Srodki do impregnacji wyrobów stolarskich.
a. Elementy stolarki budowlanej powinny byc zabezpieczone przed korozja
biologiczna
b. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawierac składników szkodliwych dla zdrowia i powinny miec pozytywna
opinie Panstwowego Zakładu Higieny,
1.4. Składowanie elementów.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i równe. Wyroby

należy układac w jednej lub kilku warstwach w odległosci nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
2. Sprzet.
Roboty można wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.
3. Transport.
Kazda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierac wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
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opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyc przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozic w miare możliwosci przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Sposób składowania
wg punktu 1.5.
4.0 Wykonanie robót.
4.1. Przygotowanie oscieży.
4.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzic dokładnosc wykonania oscie_a, do
którego ma przylegac oscieżnica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieża lub zabrudzeniu powierzchni oscieża, oscieże należy naprawic i oczyscic.
Wymiary zewnetrzne
cm
Rozmieszczenie punktów
zamocowan
Wysokosc szerokosc
Liczba punktów
Mocowan
w nadpro_u i
progu
w pionie
do 150 4 nie mocuje sie po 2
150±200 6 po 2 po 2
Do 150
> 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 ±200 8 po 1 po 3
Powy_ej
150
>200 10 po 2 po 3
4.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, oscie_nice powinny byc bez wad powierzchniowych
jak np. pekniecia, wyrwy.
4.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
• Dokładnosc wykonania oscie_y powinna odpowiadac wymogom dla robót
murowych
• Oscie_nice mocowac zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Oscie_nice
nale_y zabezpieczyc przez korozja bilogiczna od strony muru.
• Szczeliny miedzy oscie_nica, a murem wypełnic materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Wartosc luzów i odchyłek
Miejsca luzów Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydłami +2 +2
Miedzy skrzydłami a
oscie_nica
-1 -1
4.3. Powłoki malarskie .
Powierzchnia powłok malarskich nie powinna miec uszkodzen. Barwa powinna byc
jednolita, bez widocznych sladów pedzla, rys, i odprysków. Wykonanie powłoki nie
powinny wydzielac zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.
5. Kontrola jakosci.
5.1. Zasady kontroli jakosci powinny byc zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
5.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarów,
- sprawdzenie zgodnosci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowosci wykonania z uwzglednieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuc oraz funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowosci zamontowania i uszczelnienia,
Roboty podlegaja odbiorowi.
6. Obmiar robót.
Jednostka obmiarowa jest m² lub szt. zgodnie z przedmiarem robót.
7. Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w B.007.01 podlegaja zasadom odbioru robót
zanikajacych. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 1, oraz
czynnosci podane w punkcie 4.
9. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C8101;2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. Farby
olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-_ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Stolarka budowlana. Poradnik informator.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót
Instalacje elektryczne
1.0. Zakres robót objetych specyfikacja.
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace
wykonanie

robót elektrycznych W zakres tych robót wchodza : instalacja oswietlenia , obw. gniazd
wtyczkowych 230V
Instalacja elektryczna - CPV 45315100-9
Instalacja elektryczna Kod wg. CPV 45315100-9
Opis systemu i zakres robót
Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznej .
Instalacje oswietlenia ogólnego nale_y wykonac przewodami z _yłami miedzianymi o
minimalnym przekroju żyły 1,5mm2 oraz izolacja na napiecie 750V.Rozprowadzenie
poziome przewodów w pomieszczeniach ze stropem podwieszanym wykonac powy_ej
poziomu stropu podwieszanego w korytkach instalacyjnych perforowanych mocowanych do
stropów lub scian. Stosowac nale_y w całym obiekcie korytka jednego producenta z
zastosowaniem kształtek systemowych. Instalacje wykonac jako podtynkowa.
Instalacje elektryczne nale_y wykonac w wersji dla pomieszczen mokrych.
Rodzaje oraz wymagany stopien ochrony urzadzen dopuszczonych do stosowania w strefach
ochronnych okreslone sa w normie (PN-IEC 60364-7-701:1999):
• Strefa 0 okresla przestrzen wewnatrz kabiny lub brodzika. Urzadzenia dopuszczone do stosowania
moga byc zasilane wyłacznie napieciem 12V (np. golarki lub przyrzady do masa_u zasilane z własnego
akumulatora). Wymagany stopien ochrony urzadzenia to minimum IP X5, czyli obudowy odporne na
krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.
• Strefa I to przestrzen nad wanna lub brodzikiem do wysokosci 2,25 m od podłogi. Jest to przestrzen o
promieniu 0,6 m wokół natrysku. W obrebie tej strefy moga byc stosowane elektryczne podgrzewacze
wody, pod warunkiem pokrycia ich metalowa siatka lub blacha objeta miejscowymi połaczeniami
wyrównawczymi. Wymagany stopien ochrony urzadzenia to IP X5, czyli obudowy odporne na strugi
wody.
• Strefa II okresla przestrzen szerokosci 0,6 m wokół wanny lub brodzika oraz strefy I. W obrebie tej
strefy moga byc stosowane elektryczne podgrzewacze wody oraz oprawy oswietleniowe w II klasie
ochronnosci (z podwójna izolacja). Wymagany stopien ochrony urzadzenia to IP X4, czyli obudowy
odporne na strugi wody.
• Strefa III to przestrzen otaczajaca poprzednie strefy, jej szerokosc wynosi 2,4 m. W obrebie tej strefy
moga byc instalowane gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio zabezpieczonymi
obwodami zasilajacymi. Wymagany stopien ochrony urzadzen to co najmniej IP X1, czyli obudowy
odporne na spadajace krople wody.

Instalacja elektryczna winna byc wykonana zgodnie z przepisami.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych i łaczników, zale_ne jest od wyznaczonych stref
ochronnych, a przewody, osprzet i urzadzenia elektryczne musza miec odpowiednie
zabezpieczenia.
Uwaga: oprawy i gniazdka wg dokumentacji wystroju wnetrz
.

1. WYROBY DO STOSOWANIA
1.1. Wymagania formalne
1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach u_ytecznosci publicznej nale_y
stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
2. Od l maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
których producent:
- dokonał oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
według okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wydał krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisów bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji

ds. Przepisów Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Wprowadzono tak_e wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, _e wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczna, zachowuja wa_nosc do
dnia
okreslonego w tych dokumentach.
1.2. Wymagania techniczne
_ Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach u_ytecznosci publicznej powinno
stosowac
sie podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature i
materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniac wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne.
_ Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest mo_liwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczacym instalacji
elektrycznych w budynkach..
Elementy instalacji elektrycznych
Przewody instalacyjne
l. Nale_y stosowac przewody izolowane (z izolacja lub izolacja i powłoka) do układania na
stałe, jedno_yłowe lub wielo_yłowe, do układania w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem,
w tynku albo na tynku (podło_u).
2. Wymagane podstawowe parametry przewodów:
- napiecie znamionowe izolacji: 450/750 V,
- przekrój znamionowy _ył: 1,5; 2,5; 4; 6; mm2 (ka_dy rodzaj przewodów jest
produkowany w okreslonym
zakresie przekrojów).
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3. Zaleca sie stosowanie przewodów o _yłach miedzianych (Cu):
- wtynkowych o _yłach miedzianych, izolacji i powłoce polwinitowej typu
YDYt do wykonywania instalacji podtynkowych lub osłonietych,
- wielo_yłowych (kabelkowych) o _yłach miedzianych, izolacji i powłoce polwinitowej
typu YDY (YDYp), YLY do wykonywania instalacji natynkowych.
Uwaga: Obowiazkowo nale_y stosowac przewody o _yłach miedzianych przy przekrojach do
10,
0 mm2. Mo_na tak_e stosowac przewody o _yłach aluminiowych (Al), ale dopiero przy
przekrojach
powy_ej 10 mm2. W instalacjach elektrycznych budynków nie nale_y stosowac przewodów
miedzianych o przekrojach mniejszych ni_ 1,5 mm2.
2.0. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
2.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku
• Wykonawca robót budowlanych, niezbednych do monta_u instalacji elektrycznej,
powinien zapoznac sie z konstrukcja oraz technologia wykonania budynku, a tak_e
stwierdzic odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromonta_owych.
• Odbiór robót budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej,

odbywa sie przed przystapieniem do wykonywania robót elektrycznych.
• Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót
elektrycznych.
• Szczegółowy zakres odbioru robót zale_y od charakteru i rodzaju robót
przewidzianych do wykonania.
• Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania
instalacji, powinien byc zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje
inwestycji.
• Odbiór robót powinien zostac udokumentowany protokółem.
2.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej
2.2.1. Odbiór koncowy
2.2.1.1. Wymagania ogólne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego
- Odbiór koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego
(inwestora). Mo_e on w tym celu powołac komisje odbiorcza zło_ona z
rzeczoznawców i przedstawicieli u_ytkownika oraz kompetentnych organów.
- Dokonywany przez inwestora odbiór koncowy robót wykonanych w obiekcie
mo_e byc połaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu
u_ytkownikowi do eksploatacji.
- Odbiór koncowy powinien byc poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi
(jesli takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego,
jesli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecił wykonawcy robót. Zakonczenie
i wyniki wymienionych prac powinny zostac własciwie udokumentowane.
- Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (główny
wykonawca robót) jest zobowiazany do przygotowania dokumentów potrzebnych
do nale_ytej oceny wykonywanych robót.
- Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych
przygotowuje instalacje elektryczna oraz niezbedne dokumenty do odbiorów.
. Przy odbiorze koncowym nale_y:
- sprawdzic zgodnosc wykonanych robót z umowa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wie
dzy technicznej,
- sprawdzic udokumentowanie jakosci wykonanych robót odpowiednimi protokółami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu
technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w
protokółach prób i odbiorów miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- w przypadku odbioru całosci obiektu stwierdzic, czy spełnia on zasady prawidłowej
eksploatacji i mo_e byc u_ytkowany lub stwierdzic istniejace wady
i usterki.
2.2.1.2. Z odbioru koncowego powinien byc sporzadzony protokół podpisany przez
upowa_nionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub
roboty) oraz przez osoby biorace udział w czynnosciach odbioru. Protokół powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowa_niaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia
we władanie), protokół powinien zawierac odnosne oswiadczenie zamawiajacego
lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przyłaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami technicznobudowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- ogledziny instalacji,
- sprawdzenie skutecznosci działania zabezpieczen i srodków ochrony przed pora_eniem
pradem elektrycznym,
- badania i próby monta_owe,
- próby rozruchowe,
- sporzadzenie protokółu odbioru.
2.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
3. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna byc poddana szczegółowym
ogledzinom i próbom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy
spełnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagro_eniami.
4. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja składajaca sie z co najmniej
dwóch osób, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzac wyłacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary mo_e korzystac z
pomocy osoby nie posiadajacej takiego swiadectwa, pod warunkiem, _e była ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:
- ogledziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
Normy zwiazane.
3.2.2. Polskie Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-DEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC 60364-4-PN-IEC
60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpora_eniowa
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub łaczeniowymi
N-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odłaczanie izolacyjne i łaczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodków ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogólne. Srodki
ochrony przed pora_eniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodków ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przete_eniowym
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zale_nosci
od wpływów zewnetrznych. Wybór srodków ochrony
przeciwpora_eniowej w zale_nosci od wpływów zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zale_nosci od
wpływów zewnetrznych. Ochrona przeciwpo_arowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Obcia_alnosc pradowa długotrwała
przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odłaczania izolacyjnego i łaczenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_
wyposa_enia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-/E-04700:1998 Urzadzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania po-monta_owych badan odbiorczych
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatłem elektrycznym
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja PN-E-04700:1998 A_ 1:2000
Urzadzenia i
układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomonta_owych
badan odbiorczych
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektów

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wymiany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, oraz wewnetrznej instalacji wody i
kanalizacji
A. Informacje ogólne.
1. Podstawa opracowania.
1. Istniejace instalacje.
2. Projekt budowlany
1.2. Uzgodnienia miedzybran_owe.
1.3. Wytyczne u_ytkownika oraz obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane:
- wewn. inst. centralnego ogrzewania;
- wewn. inst. wody zimnej;
- wewn. inst. wody cieplej i cyrkulacji;
- wewn. inst. kanalizacji sanitarnej;
B. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania. Kod wg. CPV 45332000-3
Istniejaca instalacje c.o. Zdemontowac
Instalacje wykonac i grzejniki umiescic w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru,
1. Opis instalacji.
1.1. Przewody.
Przewody przyłaczne do grzejników wykonac z rur stal. czarnych instalacyjnych typ S wg
PN-76/8860-01-03.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych stalowych.
Srednice tulei musza byc o 1cm wieksze od zewn. srednicy rur c.o.. Przestrzen miedzy tuleja
a rura wypełnic szczelnie ubitym sznurem łojowym lub pianka poliuretanowa.
Uwaga: grzejnik nale_y zamontowac bez spadku.
1.2. Grzejniki.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ze wspomaganiem konwektorowym firmy VNH serii
CosmoNova lub purmo o wysokosci 600, typie 22 długosci w zale_nosci od strat cieplnych
pomieszczenia.
Grzejniki nale_y zamontowac na wys. 0,10 m od posadzki
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1.3. Armatura w instalacji.
Do wszystkich grzejników nale_y zamontowac zawór termostatyczny f-my DANFOSS
typ RTD-N15 prosty ( Nr kat. 013L3704 ), głowice f-my DANFOSS typ RTD3120 ( Nr kat.
013L3120 ) z zabezpieczeniem przed manipulacja.
Powrót grzejnika płytowego podłaczyc poprzez zawór odcinajacy prosty f-my DANFOSS
typ RLV15 ( Nr kat. 003L0133 ).
1.4. Próba instalacji c.o. i płukanie.
Cały zład po wykonaniu tj. od rozdzielaczy c.o. dokładnie przepłukac woda wodociagowa z
predkoscia przepływu V = 2 m/s a_ do uzyskania czystej wody. Po przepłukaniu
przeprowadzic próbe szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 „Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
, cisnienie próbne p = 0,6 MPa .
Z przeprowadzonego płukania i próby zładu sporzadzic protokół przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokonac zapisu w Dzienniku Budowy.
1.5. Regulacja zładu oraz uruchomienie na goraco.
Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem dopływu czynnika grzejnego do
poszczególnych grzejników wyrównac za pomoca nastaw w zaworach
Próbe na goraco przeprowadzic dla całego zładu c.o. na cisnienie robocze i zmienne
parametry.
O dokonaniu nastaw zaworów regulacyjnych i termostatycznych Kierownik Budowy
dokonuje wpisu do Dziennika Budowy i sporzadza oswiadczenie dla Inwestora, _e
przeprowadził je.
Zład przed uruchomieniem należy napełnic woda uzdatniona z miejskiej sieci
ciepłowniczej.
1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zewnetrzne powierzchnie rur nale_y zabezpieczyc przed korozja za pomoca powłok
ochronnych.

Do zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni przewodów, z posród obecnie produkowanych
farb, mo_na stosowac przy temp. scianek do 1400C farbe syntetyczna do gruntowania
styrenowo-akrylowa przeciwrdzewna, cynkowa, wysokoprocentowa, szara, jasna (dawny
cynkor)
o symbolu 7921-004-950 lub emalie syntetyczna kredurowa, tlenkowa czerwona o symbolu
7962-008-250.
Do rozcieczen należy używac rozpuszczalnika do wyrobów kredurowych o symbolu
8159-705-060.
Przygotowanie powierzchni rur.
Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna byc dokładnie oczyszczona z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen mechanicznych a nastepnie odtłuszczona.
Pod emalie poliwinylowa lub farbe cynkor powierzchnia po oczyszczeniu powinna
odpowiadac co najmniej II stopniowi czystosci wg PN-70/H-97052, natomiast pod farbe
KORSIL I stopniowi czystosci przy chropowatosci PN-68/M-04251.
Zaleca sie wykonanie czyszczenia przez piaskowanie lub srutowanie. Powierzchnie
przeznaczone do piaskowania o ile sa zatłuszczone, powinny byc zmyte rozpuszczalnikiem
organicznym np. benzyna ekstrakcyjna, ksylenem itp.. Czyszczenie mechaniczne mo_na
wykonac sciernicami (płukany i suszony piasek, srut _eliwny i stalowy, Korund) o granul.
0,8-1,2 mm.
Piasku mo_na u_ywac do czyszczenia dwukrotnie, srutu _eliwnego 20 krotnie, Korundu 30
krotnie, Srutu stal.120-150 krotnie. Sciernice powinny byc suche i pozbawione drobnych
zanieczyszczen ( pył, glina ), a spre_one powietrze wolne od oleju i wody.
Dopuszcza sie czyszczenie reczne czyszczenie reczne pod warunkiem uzyskania własciwosci
okreslonych w powy_ej przywołanych normach.
Warunki techn. nanoszenia powłok.
W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawierac sie w
granicach 10-150C, a wilgotnosc nie powinna byc wieksza ni_ 75%.
Farba krzemianowo-cynkowa "Korsil" oraz "Cynkor" powinna byc nakładana w 2-3
warstwach, tak aby łaczna grubosc wynosiła 0,09-0,1 mm. Każda warstwe nastepna mo_na
poło_yc dopiero po utwardzeniu poprzedniej.
Warunki suszenia i utwardzania powłok.
Powłoki z farby Korsil wysychaja w czasie 30 min - 2 godzin. Po 6-12 godzinach od chwili
malowania nale_y je utwardzic powlekajac utwardzaczem do farb krzemianowo-cynkowych
(8,5% roztwór kwasu fosforowego) lub wygrzac w temp. 18-200C w ciagu 1-2 godz.
Nale_y utwardzac ka_da warstwe oddzielnie. Powłoki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej
wysychaja w czasie do 8 godzin.
Powłoki z emalii kredurowej wymagaja suszenia i utwardzania w podwy_szonej temperaturze
140-200oC przez okres 30 minut. Suszenia wymagaja kolejno poszczególne warstwy.
1.7. Izolacja termiczna.
Izolacje termiczna przewodów poziomych w piwnicach oraz pionów na klatkach schodowych
wykonac z otulin cylindrycznych systemu STEINONORM 300 typ 310 o nastepujacych
grubosciach:
Srednica 15 20 25 32 40 50 65 80
zasilanie –dobrana 30 30 30 40 40 40 40 40
powrót-dobrana 30 30 30 30 30 40 40 40
Wartosc dobrana zgodnie z tablica Nr 2 PN-B-02421:2000.
Szew otuliny oraz połaczenia pomiedzy otulinami wykonac klejem systemowym.
Izolacje należy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.

C. Wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji . Kod wg. CPV 45332000-3

1. Wstep.
Budynek zasilany jest w wode z wodociagu miejskiego .
Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w grupowym wezle cieplnym zlokalizowanym
w piwnicy sasiedniego budynku .
2. Opis instalacji wod-kan.
Istniejaca instalacje wod-kan. zdemontowac
2.1. Instalacja zimnej wody.
Piony i rozprowadzenia wody zimnej wykonac z rur miedzianych łaczonych lutem miekkim
lub stalowych ocynkowanych.
Nale_y przestrzegac wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji
( zwłaszcza kompensacji przewodów ), przy wszystkich rozgałezieniach przewodów na
poziomie i pionach oraz przy armaturze odcinajacej wykonac punkty stałe.
Odległosc miedzy podporami przewodów nie powinna przekraczac wartosci podanych w
tabeli
poni_ej (L <= Lmax):
Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Lmax cm 75 80 85 100 110 125 140 155 170
Przewody poziome prowadzic ze spadkiem 0.3% w kierunku wodomierza głównego. Przed
ka_dym odejsciem na kondygnacji nale_y zamontowac zawór przelotowy mufowy kulowy
fmy
PERFEXIM ( Art. Nr 3358 ).
Po zabudowaniu szybów, dojscie do zaworów poprzez drzwiczki rewizyjne.
Przy odejsciach do podlewania nale_y zamontowac zawór przelotowy mufowy kulowy ze
spustem
f-my PERFEXIM ( Art. Nr 3358 ) oraz wodomierz f-my METRON typ JS-1,5 03 DN15.
Wszystkie podejscia wodociagowe do urzadzen sanitarnych wykonac jako kryte z rur PP3
PN10.
Baterie umywalkowe w wersji stojacej.
Po wykonaniu całej instalacji wodociagowej należy przeprowadzic próby szczelnosci na
cisnienie p = 0,60 MPa. Wynik próby szczelnosci należy potwierdzic zapisem przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
Po pozytywnej próbie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowac przez okres 24h i
nastepnie
dobrze przepłukac. Po wykonaniu płukania nalezy zlecic do uprawnionej jednostki pobranie
próbek wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi byc
pozytywny bez zastrzeżen.
W wypadku zastrzeżeż lub negatywnego wyniku, chlorowanie i płukanie należy powtórzyc i
zlecic ponowne badanie wody.
2.2. Instalacja ciepłej wody.
Poziomy, piony i rozprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacji j.w..
Należy przestrzegac wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji
( zwłaszcza kompensacji przewodów ), przy wszystkich rozgałezieniach przewodów na
poziomie i pionach oraz przy armaturze odcinajacej wykonac punkty stałe.
Odległosc miedzy podporami przewodów przy kompensacji wyboczeniowej nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tabeli poni_ej (L <= Lmax):
Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Lmax cm 65 70 80 90 100 110 125 135 155
Odległosc miedzy podporami przewodów przy eliminacji wydłu_en termicznych nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tabeli poni_ej (L <= Lmax):

Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Lmax cm 15 25 40 50 65 78 90 100 115
natomiast punkty stałe powinny byc wykonane w odległosciach maksymalnie 6 x Lmax.
Wszystkie podejscia ciepłej wody nale_y wykonac jako kryte z rur PP3 PN20.
Próby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz płukanie wykonac tak samo jak dla zimnej
wody.
2.3. Izolacja przewodów wody.
Izolacje nale_y wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Podejscia odpływowe od urzadzen wykonac z rur PCV typ HT o podwy_szonej odpornosci na
temperature ( podejscia odpływowe zgodnie z norma ).
2.5. Urzadzenia sanitarne.
Wg dokumentacji, przyjeto serie KOŁO dla osób niepełnosprawnyc poruszajacych sie na
wózkach inwalidzkich.
2. Wykonawstwo.
Instalacje winny byc wykonane przez uprawnionych monterów i spawaczy.
Całosc robót i odbiorów nale_y wykonac zgodnie z wy_ej powołanymi normami i przepisami
oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych" Cz II
"Instalacje sanitarne i przemysłowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/Azl:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem''
(wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i
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odbioru instalacji ogrzewczych''
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych''
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;
- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociagów. Postanowienia ogólne
- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociagów. Podstawowe nazwy i okreslenia
- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociagów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłania czynników
- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociagów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniajace
- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociagów. Opaski identyfikacyjne
- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociagów. Tabliczki
- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociagów. Znaki ostrzegawcze
- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociagów. Napisy
- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociagów. Podstawowe wymagania
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe;
- PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków
– czesc 1 – postanowienia ogólne i wymagania;
- PN-EN 12056-2:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków
– czesc 2 – kanalizacja sanitarna – projektowanie układu i
obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków
– czesc 3 – kanalizacja deszczowa – projektowanie układu i

obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków
– czesc 5 – monta_ i badania, instrukcje działania, u_ytkowania i
eksploatacji
- Dz.U. Nr 207/03 poz. 2016 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
z pózniejszymi zmianami.
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym." z pózniejszymi zmianami.
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie." z pózniejszymi zmianami.
- pozostałymi obowiazujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robót.
3. Uwagi koncowe.
3.1. Wszystkie urzadzenia, armatura i materiały izolacyjne musza posiadac decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki
badawcze.
3.2. Wykonac inwentaryzacje geodezyjna wykonanych przyłaczy w stanie odkrytym i
zakrytym.
3.3. W przypadku koniecznosci odwadniania wykopów wykonawca jest zobowiazany do
opracowania szczegółowej technologii odwadniania.
3.4. Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposób ni_ podano
pod warunkiem zachowania wymagan okreslonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 i
PN-71/H-97053.
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3.5. Na głowicach termostatycznych nale_y wprowadzic ograniczenie ( blokowanie
zamkniecia ) dolnej temperatury na poziomie ni_szym o 40C od zadanej dla danego
pomieszczenia ( np. dla pokoju temperatura zadana - +200C, ograniczenie dolne –
+160C ) zgodnie z §134 pkt. 6 Rozporzadzenia M.I. "W sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie."
( Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pózniejszymi zmianami ).
3.6. Wszystkie urzadzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wy_szej
jakosci i mo_liwosci pracy materiałów i urzadzen zamiennych. W przypadku
stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowiazany do konsultacji
powy_szego z Inwestorem.

