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Obiekt: Siedziba Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Ogólnej ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku siedziby Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia polegających na dostosowaniu pomieszczeń biurowych i archiwum.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.

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

1.4.

Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2.

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
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służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z późn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektorze Nadzoru– należy rozumieć ją jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inną osobę wyznaczoną
przez Inwestora do występowania w jego imieniu w sprawach nadzoru nad realizacją kontraktu.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
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i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbiorurobót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5.

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

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

1.5.5.

a)
b)

1)
2)
a)
b)
c)

1.5.6.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do-
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puszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową ich przyjęcia i zapłaty.

2.4.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
UWAGA:
Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych
urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jedynie jako
podstawę do określenia minimalnych jakościowych parametrów technicznych materiałów, które musi
zapewnić Wykonawca. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim
przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z Inspektorem, potwierdzające równoważność oferowanych
urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy

3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
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transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje (wg potrzeby w zależności od technologii przeprowadzenia prac):
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji budowy,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2.

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

5.2.1.

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

5.2.2.

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

5.2.3.

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

5.2.4.

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

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je

str. 12

Inwestor: NFZ Zielona Góra

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Paweł Plutowski

Obiekt: Siedziba Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ST-00 Wymagania Ogólne

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6.
1.
2.
3.
4.
5.

6.7.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty budowy
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6.8.

Obiekt: Siedziba Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać
w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.1.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości ma-

teriałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

str. 14

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
korespondencję na budowie.
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6.8.3.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.

ODBIÓR ROBÓT

7.1.

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
7.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.

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

7.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

7.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 6.

7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.3.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne – o ile dotyczy,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.5.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

8.
8.1.







PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót
będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1.
Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 933).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1250).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 1169).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2017, poz. 60).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz 1089).
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9.2.
Rozporządzenia
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
–
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz. 2042).
9.3.
Inne dokumenty i instrukcje
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Wawa, 2001.
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ST-01 Roboty Budowlane Wykończeniowe

ST–01
ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
KOD CPV 45450000-6
w tym:

45430000-0
45432111-5
45442100-8
45442200-9

Pokrywanie podłóg i ścian
Kładzenie wykładzin elastycznych
Roboty malarskie
Nakładanie powłok antykorozyjnych
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
wszystkich robót związanych z robotami wykończeniowymi.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykończeniowych przy wykonaniu obiektów kubaturowych na podstawie Dokumentacji Projektowe.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Materiały do wykonania robót wykończeniowych
Materiały zgodnie z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych
w Aprobacie).

2.2.

Wymagania odnośnie materiałów
Materiał na poduszki pod belki stalowe:

2.2.1.

Zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewka:
• szybko twardniejąca
• bezskurczowa
• wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-04500:
- po 24 godz. >35MPa
- po 3 dniach >45MPa
- po 7 dniach >50 MPa
• przyrost objętości przy wiązaniu: ok. 0,8%
2.2.2.

Legary
Drewno iglaste klasy C27 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. Wilgotność drewna stosowanego powinna wynosić nie więcej
niż 15%

Płyty podłogowe ze sklejki.
Sklejka wodoodporna, antypoślizgowa z drewna liściastego liściasta, oklejana minimum jednostronnie filmem fenolowym. Pokrywa powierzchni materiału drzewnego (folia fenolowa) składa się z żywicy
fenolowej o podwyższonej odporności na alkalia, oleje, smary, itp.
Należy zastosować sklejkę o parametrach:
– wodoodporne,
– z drewna impregnowanego,
– laminowane,

2.2.3.
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–
–
–
–

antypoślizgowe (z jednej strony podwójna warstwa filmu z odbiciem siatki drucianej) R9,
gramatura folii nie mniejsza niż 220 g/m2
o podwyższonej odporności na ścieranie nie mniejszej niż 1100 obrotów
grubości nie mniejsza niż 18 mm. Grubość płyt weryfikować pod kątem dopasowania do szyn
regałów jezdnych.

2.2.4.

Wykładzina PCV
Wykładzina PCV homogeniczną, gr. 4,00 mm, w rulonie, zabezpieczoną fabrycznie poliuretanem
iQ PUR (tak, aby nie wymagała stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie
użytkowania), łączoną termicznie, bezkierunkową.
Parametry:
wyrób zgodny z PN – EN 14041:2006,
wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień „Bfl-s1”,
antypoślizgowa wg EN 13896 ≥ 0,3 wg DIN 51130 R9,
atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej,
odporność na ścieranie wg EN 660-2 Grupa P,
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 ≤ 2 kV – antystatyczna,
niepyląca.

–
–
–
–
–
–
–
2.2.5.

Zaprawy tynkarskie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej
nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
– wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa,
– odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm – 0%,
– początek wiązania po 30-60 min.,

2.2.6.

2.2.7.

Emulsja gruntująca do podłoża
Przeznaczona do gruntowania nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki.

2.2.8.

Farby
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanuwinylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-C-81914, normach związanych i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania .
Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej role podkładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3.

SPRZĘT

–
–
–
–
–

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:
mieszarka do zapraw
agregaty tynkarskie
pomocniczy sprzęt tynkarski – rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.
wyciąg budowlany towarowy
rusztowania

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Paweł Plutowski
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palniki i butle propan-butan do zgrzewania papy termozgrzewalnej
narzędzia do malowania

TRANSPORT
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosować się do wymagań zawartych w ST-00 ”Wymagania Ogólne”.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.1.
–
–
–
–
–
–
–

Oparcie belek stalowych na murze
wykuć pod miejscem oparcia belek bruzdy umożliwiające wykonanie pod belkami stalowymi poduszek
betonowych pod każdą z belek. Poduszki wykonać wg. rozwiązań materiałowych oraz wymiarowych
wg. projektu konstrukcji.
po wykonaniu poduszek przystąpić do wykuwania bruzdy na pierwszą belkę. Bruzdę po wykuciu dokładnie oczyścić z resztek zaprawy po kuciu, odpylić i obficie zwilżyć wodą.
ostatnie zwilżenie należy wykonać bezpośrednio przed osadzeniem belki w bruździe i obetonowaniem
jej . Belki przed montażem w bruzdach powinny być docięte na wymiar.
po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilżeniu osadzić i obetonować w bruździe belkę. Obetonowanie
wykonać za pomocą betonu piaskowego klasy C12/15 o konsystencji umożliwiającej dokładne obetonowanie belki w bruździe.
belki łączyć pomiędzy sobą wg. rozwiązań przyjętych w projekcie konstrukcji.
różnica poziomu wierzchu belek nośnych (belek pod torami regałów) nie może być większa niż
10 mm na długości 5 metrów w kierunku prostopadłym do ruchu regałów i 5 mm na długości 4
metrów w kierunku ruchu regałów,
po związaniu betonu w bruzdach należy miejsca te otynkować. Krawędzie murów po kuciu należy obrzucić zaprawą cementową celem wyrównania ich i otynkować.
Wykucia w ścianach należy wykonywać ostrożnie (ręcznie) aby nie wykuwać zbyt dużych powierzchni murów. Nie dopuścić do przebijania ścian.

5.2.

Tynki wewnętrzne
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nienarażonych na
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji1:1:2.
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Wykończenie tynku poprzez podwójne szpachlowanie gipsowe.
5.3.

Podłoga techniczna
Wilgotność drewna legarów nie powinna przekraczać 15%. Legary powinny być łączone na długości
na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich legarów powinny być przesunięte względem siebie o
co najmniej 0,5 m. Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie na końcach lub przez mocowanie do podłoża. System regulowanego legarowania umożliwia skorygowanie nierówności podłoża.
Legary montuje się (indywidualne rozwiązania dla zastosowanego systemu) układając luźno (efekt tzw.
podłogi pływającej) na podkładkach gumowych przyklejanych do podłoża. Przed montażem ślepej podłogi legarowanie powinno zostać wypoziomowane. Ślepa podłoga mocowana jest do legarów wkrętami
z zastosowaniem podkładek gumowych lub XPS zabezpieczających przed skrzypieniem podłogi.
Główki gwoździ lub wkrętów powinny być zagłębione. Łączenie płyt ze sklejki musi znajdować się na
legarach. Połączenia płyt maskować systemowymi listwami aluminiowymi.

5.4.

Wykładzina PCV
Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejone i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe. Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie arkuszy. Arkusze wykładziny należy łączyć ze sobą przy użyciu sznura spawalniczego. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. Wykładzinę
należy wywinąć na ścianę tworząc cokolik wysokości 8cm. We wskazanych pomieszczeniach połączenie ściany z posadzką należy wykonać jako zaokrąglone (w tym celu należy również odpowiednio wyprofilować podkład cementowy przy styku ze ścianami). Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu
packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu Pronikol) należy nanosić na podkład
i spód wykładzin za pomocą packi gładkiej. Arkusze wykładziny powinny być przyklejone do podkładu
całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się
występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających
brzegów. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 25 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Łączenie posadzek z PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych.
Stosować listwy przyścienne z PCV i progowe z aluminium.

5.5.

Malowanie
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać, w ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury min. +8oC. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych pomieszczeń ciepłym powietrzem z przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach,

–
–
–
–

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
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Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia bez uszkodzeń, smug , plam i śladów pędzla.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”

6.1.

Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.

6.2.

Kontrola jakości wykonanych robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Należy przeprowadzić następujące badania:
przygotowanie podłoża pod tynki,
związanie tynku z podłożem,
grubość tynku,
krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku
zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi,
przygotowanie podłoża pod okładziny
połączenie okładziny z podłożem,
jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni,
dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
jednolitość barwy powłok malarskich
przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru dla poszczególnych robót są:
tynków, posadzki, malowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w naturze

m2

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady
Ogólne zasady podano w ST- 00 -Wymagania ogólne.

8.2.

Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00 Wymagania ogólne.

9.2.

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące:
roboty przygotowawcze
obrobienie przejść instalacyjnych
montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań
wykonanie osiatkowania pod tynk
wykonanie gruntowania
zakup materiałów wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi (np. farby+rozpuszczalniki itp.)

–
–
–
–
–
–
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– montaż wszystkich elementów dodatkowych przy wykonaniu elementów podstawowych (np. listw przyściennych przy wykładzinie podłogowej)
– transport materiałów na miejsce wbudowania,
– wykonanie robót wykończeniowych
– wykonanie prac pielęgnacyjnych
– prace porządkowe,

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1.

Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
– Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.
– Projekt Budowlany:
– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.2.

Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i
międzynarodowej
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.
PN-88/B-32250
PN-86/B-89030.01
Zmiany 1 BI 5/88 poz.53.
PN-68/M-78010
Zmiany 1 BI 2/70 poz.18
2 BI 1/72 poz.2
3 BI 10-11/74 poz.86
PN-70/B-10100
Zmiany 1 BI 11-12/72 poz.139
PN-65/B-10101
PN-72/B-10122
Zmiany 1 BI 5/77 poz.34.
PN-68/B-10156
PN-C-81914:1998
PN-69/B-10280
Poprawki
10280/Ap1:1999
PN-69/B-10285

PN-69/B-

PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.
10.3.

Tytuł normy
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy
przyszybowe z polichlorku winylu. Ogólne wymagania i badania.
Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami
i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej
gipsowy
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST–02
MONTAŻ REGAŁÓWPRZESUWNYCH
I STACJONARNYCH
KOD CPV 45421160-3
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1.

WSTĘP.

1.1.

Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych

1.2.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z dostawą i montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych
na miejscu.

1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności:
montaż szyn układu jezdnego do przygotowanego podłoża,
montaż regałów przesuwnych po ułożeniu posadzki,
montaż regałów stacjonarnych po ułożeniu posadzki,
montaż wszystkich elementów wyposażenia (tabliczek, ograniczników, itp.) prace wykończeniowe i porządkowe.

–
–
–
–
1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.

MATERIAŁY.

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące:
Ogólne parametry regałów zamieszczono w dokumentacji technicznej.

2.2.
–
–
–

Tolerancje wymiarów regałów w stosunku do podanych w dokumentacji technicznej:
wysokość: +/- 50 mm
długość:+/- 50 mm
głębokość: +/- 20 mm

2.3.

Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych
Szyny jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szerokość
podstawy szyn jezdnych 70 mm, wysokość szyn jezdnych, 14 mm. Szyny jezdne z elementami oporowymi zapobiegającymi przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy. Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej.

2.4.

Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych
Podstawa w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych wykonane z blach stalowych
pełniącą jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych.
Koła jezdne regałów wykonane z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego i cichobieżnego przesuwu
regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Wymagane są dwa rodzaje kół –
koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z jednostronnym kołnierzem o wysokości kołnierza
ok. 8 mm. Koła jezdne prowadzące zapewniają równoległy przesuw regałów. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowych, niewymagających konserwacji.
Podstawy jezdne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL.

2.5.

Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów przejezdnych
Regały przejezdne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią
redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie
koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej są stalowe. Przemieszczanie regału
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odbywać się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni
podczas obracania korbą. Uchwyt w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min ok. 45 mm.
Długość ramienia pokrętła ok.200 mm.
Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Dla zapewnienia
równoległego przesuwu regałów, regały przesuwają się na 2 szynach, napęd na koła przenoszony
z wózka jezdnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne
(napęd centralny). Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej
blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo.
2.6.

Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych
Ściana boczna regału wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, w kształcie
dwóch prostokątnych półzamkniętych profili zimno giętych. Dwa boki profili stanowią wspólny element
profili i wypełnienia ściany. W profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek. Zaczepy wykonane
z ocynkowanej blachy o grubości 2 mm.
Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów został zachowany warunek dowolnej zmiany
rozstawu półek co max 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi.
Ściany boczne są w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń
śrubowych. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału są połączone
poprzez stężenia krzyżowe. Ściany boczne pomalowane poliestrową farbą proszkową. Malowanie ścian
po wykonaniu wszystkich otworów.

2.7.

Konstrukcja i technologia wykonania półek
Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL,
gięte na swej dłuższej krawędzi oraz na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie
występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia – otwory do mocowania zaczepów.
Półka zawieszane na specjalnych zaczepach.

2.8.

Kolorystyka i malowanie regałów
Regały pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL, powłoka odporna na ścieranie.
Kolorystyka użytych materiałów musi uzyskać akceptacje Inwestora na etapie wykonawstwa.

2.9.

Wymagania bezpieczeństwa
Mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejście
między regałami przed przypadkowym zgnieceniem.
Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi.
Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich
pracy.

3.

SPRZĘT.

3.1.

Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.
Rodzaje sprzętu używanego do montażu pozostawia się do uznania przy jednoczesnym zachowaniu
norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

4.

TRANSPORT.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków
transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona
etykieta podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę handlową), nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.
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5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1.

Warunki przystąpienia do montażu.
Wykonawca sprawdza właściwe przygotowanie podłoża. Montaż szyn układu jezdnego wg załączonego schematu.
Prowadzenie montażu regałów nastąpi po zakończeniu prac posadzkowych zgodnie z wytycznymi
producenta.
Wszystkie etapy dotyczące pakowania, zabezpieczania, przenoszenia oraz układania materiałów archiwalnych będą nadzorowane (kierowane) przez pracownika archiwum akt NFZ.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. kontrola międzyoperacyjna montażu polega na bieżącym sprawdzeniu
zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac montażu do podłoża, kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pomieszczeniach (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu, sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanego montażu regałów z dokumentacją opisową i rysunkową według
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych montażu
szyn układu jezdnego oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

7.

OBMIAR ROBÓT.
Sprawdzenie zgodności ilości i rodzajów zamontowanych regałów

8.

ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.
Odbiór regałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń (atestów)
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z właściwymi normami.
a)
b)
c)
d)
e)

Wykonawca musi załączyć następujące atesty i certyfikaty :
Atest higieniczny na zastosowane farby, lakiery i smary użyte do wykonania wyrobu tj. regałów przejezdnych wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny lub inny
równoważny dokument wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję.
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg PN 13501-1+A1:2010, klasyfikujący produkt jako
trudno zapalny wydana przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny równoważny dokument wydany
przez niezależną, uprawnioną instytucję dla oferowanego produktu regału przejezdnego.
Certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie
z normą PN-88/M-78321 lub inny równoważny dokument wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję dla oferowanego produktu.
Certyfikat ISO 9001:2008 na produkcję regałów przejezdnych i stacjonarnych lub inny równoważny dokument wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję.
Ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę uprawnioną do potwierdzania zgodności uwzględniającą ich poszczególne elementy tj:
•
•
•
•
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• podstaw jezdnych (badania podstaw jezdnych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
• zaczepu (badania zaczepu – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Uwaga :
Zamawiający dopuszcza przedłożenie atestów, certyfikatów, ekspertyz, klasyfikacji lub innych równoważnych dokumentów wydanych przez inną niezależną, uprawnioną instytucję do
przeprowadzenia ww. badań.
8.1.1.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Odbiór techniczny robót.
Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić:
zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją,
prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń zgodnych z projektem,
dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie,
protokoły sprawdzenia prawidłowego montażu szyn układu jezdnego do
podłoża.
wykonanie prawidłowego montażu szyn układu jezdnego do podłoża,
montaż regałów przesuwnych,
montaż regałów stacjonarnych,
montaż wszystkich elementów wyposażenia (tabliczki, ograniczniki, itp.)
usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,
likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.
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1.

1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót
montażowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w związku z realizacją inwestycji
określonej w rozdziale I.

1.2.

Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3.

Zakres robót objętych ST
Zakres robót obejmuje
– wykonanie instalacji schładzania powietrza
– wykonanie instalacji nawilżania powietrza
– montaż elementów ppoż. na istniejącej instalacji oraz elementów projektowanych

1.4.

Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00 Wymagania ogólne

2.

MATERIAŁ
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST–00 Wymagania ogólne
Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
„INSTAL”:.

3.

SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST–00 Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe kanałów wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobów wentylacyjnych należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.

4.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia wentylacyjne
Urządzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane
przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewodzić w krytych środkach transportowych Trzeba przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak magazynowane aby nie były narażane na wpływy atmosferyczne. Nie
dopuszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST–00 Wymagania ogólne.

5.1.

Projektowane rozwiązanie

5.1.1.

Wymagane parametry cieplne pomieszczenia

–
–

W pomieszczeniu archiwum należy utrzymać parametry:
temperatura 14-18ºC
wilgotność 30-50%
Przy powyższych parametrach ilość wody w powietrzu powinna wynosić
dla 14ºC
od 3-5g/m3
dla 18ºC
od 4,9-6,5g/m3
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ST-03 Wentylacja Mechaniczna

W celu uzyskania wymaganych parametrów w pomieszczeniu należy przeprowadzić korektę wilgotności i temperatury.
Korekta temperatury

Do pomieszczenia nawiewane będzie powietrze o temperaturze wyższej niż wymagana w okresie
lata (nawiew wentylacji może wynosić 20-25ºC)
Z uwagi na fakt iż w wyniku przebudowy pomieszczenie stało się pomieszczeniem wewnętrznym
o małych stratach ciepła a nawiew wentylacji wynosił będzie ca. 20ºC w okresie zimowym pomieszczenie należy również schładzać.
W celu schładzania projektuje się klimatyzator pracujący na powietrzu obiegowym. Utrzymywał on
będzie temperaturę powietrza na poziomie zadanym (+14-18ºC)
Jednostkę zewnętrzna klimatyzatora zamontować na dachu dobudowy.
Dobrano klimatyzator o parametrach
Wydajność chłodnicza 1,5KW
pobór mocy max 0,6KW
SEER 5,6
czynnik R 410A
Zadaniem parownika (tzw. jednostki wewnętrznej ) będzie oprócz schładzania pomieszczenia utrzymywanie cyrkulacji w pomieszczeniu w celu uzyskania stałych parametrów powietrza
Korekta wilgotności

W okresie letnim powietrze zewnętrzne posiada wilgotność wyższą od wymaganej w pomieszczeniu
Osuszanie powietrza odbywać się będzie przy pomocy chłodnicy freonowej zamontowanej w centrali
wentylacyjnej oraz chłodnicy w jednostce wewnętrznej klimatyzatora.
Zastosowane urządzenia powinny zapewnić utrzymanie maksymalnych wymagań wilgotności i stosowanie jeszcze dodatkowego osuszacza wydaje się być zbędne
W przypadku spadku wilgotności poniżej poziomu minimalnego powietrze należy nawilżyć
(opis nawilżacza w dalszej części opracowania )
W okresie zimowym zawartość wody w powietrzu zewnętrznym jest mała i przy podgrzaniu go do
wymaganej temperatury nie zostaną dotrzymane wymagane parametry wilgotnościowe pomieszczenia
W okresie tym koniecznym będzie nawilżanie pomieszczenia. Projektuje się nawilżanie powietrza
przy zastosowaniu nawilżacza adiabatycznego.
Wydajność nawilżacza wynosić powinna max 2l/h
Nawilżanie odbywać się będzie poprzez rozprowadzenie aerozolu wodnego lancą nawilżającą w pomieszczeniu. Lancę stanowić będzie rura "plastikowa" PP lub PE o średnicy wewnętrznej Di 90mm
i długości 2,5m. W rurze nawiercić otwory dn 20 w ilości 13 sztuk
Lancę podłączyć do wyjść nawilżacza rurkami giętkimi z tworzywa sztucznego.
Zasilanie w wodę nawilżacza wodą zdemineralizowaną np. w urządzeniu opartym na osmozie
(RO- 6) przewodem dn 15mm Cu.
Sterowanie nawilżaniem od wilgotności względnej w pomieszczeniu.
Należy zamontować układ z dwoma czujnikami wilgotności.
Parametry urządzeń
Nawilżacz
Wydajność 2l/h
Zasilanie 230W 195VA zasilany transformatorowo
Rozpylanie wody ultradźwiękowe
Sterowanie zalecane PWM (można zastosować 0-10VDC)
Sterownik nawilżacza w systemie PWM alternatywnie analogowy, utrzymujący stałą wilgotność przy
małym dyferencjale, wyposażony w układ tłumienia, obsługujący układ dwóch czujników (nadrzędny
i podrzędny)
5.2.

Wytyczne p.poż
W przejściu instalacji wentylacyjnych przez ścianę między pomieszczeniami 110A i 1100 zamontować 2 klapy p.poż w klasie EI 60 spięte z systemem SAP zgodnie z projektem przyjętej instalacji SUG.
W pomieszczeniu zamontować kanał z klapą upustową. Wylot kanału zakończyć nad dachem dobudowy wyrzutnią dachową o ile projekt SUG nie dopuści innego rozwiązania technologicznego. Kanał
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przechodzący przez korytarz zaizolować w klasie EI 120
Przejścia instalacji przez ściany pomieszczeń wykonać w klasie EI 60
Zasilanie centrali wentylacyjnej połączyć z układem centrali p.poż archiwum.

6.

KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST–00 Wymagania ogólne

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
– ułożenie przewodów wentylacji w m2
– zamontowanie urządzeń w szt

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST–00 Wymagania ogólne
Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9.

PRZEPISY ZWIĄZANE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania”`
PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107
z 1998r. poz. 679).
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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