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SPIS SPECYFIKACJI

Lp.

Nr. specyfikacji

Zakres specyfikacji

0

00.00.00

Wymagania ogólne

1

01.00.00

Roboty rozbiórkowe

2

02.00.00

Roboty ziemne

3

03.00.00

Konstrukcje betonowe

4

04.00.00

Konstrukcje stalowe

5

05.00.00

Izolacje przeciw wodne i przeciwwilgociowe

6

06.00.00

Ściany murowane

7

07.00.00

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

8

08.00.00

Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych

9

10.00.00

Pokrywanie podłóg i ścian - układanie płytek ceramicznych na podłogach i
cokołach

10

11.00.00

Roboty malarskie

11

12.00.00

Roboty budowlane wykończeniowe. Ocieplenie zewnętrzne

12

15.00.00

Przebudowa instalacji C.O.

13

18.00.00

Instalacje elektryczne
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OK m°¸edmiot specyfikacji technic¸nej i ¸ak°es °obót objętych pT
m°¸edmiotem niniejs¸ej specyfikacji technic¸nej są wymagania dotyc¸ące wykonania i odbio°u °obót
¸wią¸anych ¸ °eali¸acją wLw inwestycjiK ppecyfikacja technic¸na jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i
kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu °obót.
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°eali¸acji

te°momode°ni¸acji budynków technic¸nychK
PKNK l°gani¸acja °obót budowlanych
wamawiający p°¸ekaże tykonawcy te°en budowy na ¸asadach i w te°minie ok°eślonym w umowie na
wykonanie °obót w°a¸ ¸e ws¸ystkimi wymaganymi u¸godnieniami p°awnymi i administ°acyjnymiI d¸iennik
budowyI księgi obmia°ówI N eg¸K dokumentacji budowlanej. m°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót tykonawca jest
obowią¸anyI w opa°ciu o op°acowanie stanowiące ¸ałąc¸nik dokumentacji p°ojektowej „fnfo°macja dotyc¸ąca
be¸piec¸eństwa i och°ony ¸d°owia" spo°¸ąd¸ić lub ¸apewnić spo°¸ąd¸enie planu be¸piec¸eństwa i och°ony
¸d°owiaI uw¸ględniając specyfikę obiektu budowlanego i wa°unki p°owad¸enia °obót budowlanychK hos¸t
¸abe¸piec¸enia te°enu budowy nie podlega od°ębnej ¸apłacie i p°¸yjmuje sięI że jest włąc¸ony w cenę
kont°aktowąK
PKOK lch°ona inte°esów osób t°¸ecich
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a p°¸est°¸eganie obowią¸ujących p°¸episów o°a¸ powinien ¸apewnić och°onę
własności public¸nej i p°ywatnej o°a¸ p°¸est°¸egać osobistych p°aw auto°skich w stosunku do p°ojektu
a°chitektonic¸noJbudowlanego o°a¸ p°ojektów wykonawc¸ychK tykonawca jest obowią¸any do s¸c¸egółowego
o¸nac¸enia instalacji i u°¸ąd¸eńI ¸abe¸piec¸enia ich p°¸ed us¸kod¸eniemI a także do natychmiastowego
powiadomienia inspekto°a nad¸o°u i właściciela instalacji i u°¸ąd¸eńI jeżeli ¸ostaną p°¸ypadkowo us¸kod¸one w
c¸asie t°wania budowyK tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a s¸kody w instalacjach i u°¸ąd¸eniach na¸iemnych i
pod¸iemnych spowodowane w t°akcie wykonywania °obót budowlanychK

PKPK lch°ona ś°odowiska w c¸asie wykonywania °obót
tykonawca będ¸ie podejmował ws¸elkie nie¸będne d¸iałaniaI aby stosować się do p°¸episów i
no°matywów ¸ ¸ak°esu och°ony ś°odowiska na placu budowy i po¸a jego te°enemK Będ¸ie unikał s¸kodliwych
d¸iałańI s¸c¸ególnie w ¸ak°esie ¸aniec¸ys¸c¸enia powiet°¸aI wód g°untowychI nadmie°nego hałasu i innych
s¸kodliwych dla ś°odowiska i otoc¸enia c¸ynników powodowanych d¸iałalnością p°¸y wykonywaniu °obót
budowlanychK
PK4K ta°unki be¸piec¸eństwa p°acy
modc¸as °eali¸acji °obót tykonawca będ¸ie p°¸est°¸egał p°¸episów dotyc¸ących be¸piec¸eństwa i
higieny p°acyK t s¸c¸ególności ma ¸adbaćI aby pe°sonel nie wykonywał p°acy w wa°unkach niebe¸piec¸nychI
s¸kodliwych dla ¸d°owia o°a¸ nie spełniających odpowiednich wymagań sanita°nychK m°¸ewidywane ¸ag°ożenia
występujące podc¸as °eali¸acji °obót ¸wią¸anych ¸ powyżs¸ą inwestycją o°a¸ ś°odki technic¸ne i o°gani¸acyjne
¸apobiegające niebe¸piec¸eństwom podano w fnfo°macji aotyc¸ącej Be¸piec¸eństwa i lch°ony wd°owia
stanowiącej osobne op°acowanieK tykonawca dosta°c¸y na budowę i będ¸ie ut°¸ymywał wyposażenie
koniec¸ne dla ¸apewnienia be¸piec¸eństwaI a także ¸apewni wyposażenie w u°¸ąd¸enia socjalne o°a¸ od¸ież
wymaganą dla pe°sonelu ¸at°udnionego na placu budowyK hie°ownik budowyI ¸godnie ¸ a°tK ON a ustawy

m°awo budowlane jest ¸obowią¸any spo°¸ąd¸ić lub ¸apewnić spo°¸ąd¸enie Ep°¸ed °o¸poc¸ęciem budowyFI
planu be¸piec¸eństwa i och°ony ¸d°owiaI ¸wanego „planem bio¸"I na podstawie „fnfo°macji dotyc¸ącej
be¸piec¸eństwa i och°ony ¸d°owia" spo°¸ąd¸oną p°¸e¸ p°ojektantaK „mlan bio¸ należy op°acować ¸godnie ¸
°o¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia OP c¸e°wca OMMP °K w sp°awie info°macji dotyc¸ącej

be¸piec¸eństwa i och°ony ¸d°owia o°a¸ planu be¸piec¸eństwa i och°ony ¸d°owia Ea¸KrK k° NOM pó¸K
NNOSFI uw¸ględniając °ównież wymagania ok°eślone w °o¸po°¸ąd¸eniachW jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia S lutego
OMMP °K w sp°awie be¸piec¸eństwa i higieny p°acy podc¸as wykonywania °obót budowlanych Ea¸KrK k°
4TI pó¸K 4MNF o°a¸ jinist°a m°acy i molityki pocjalnej ¸ dnia OS w°¸eśnia NVVT °K w sp°awie ogólnych

p°¸episów be¸piec¸eństwa i higieny p°acy Ea¸KrK k° NSVI po¸K NSRMFK tykonawca będ¸ie p°¸est°¸egał
p°¸episów och°ony p°¸eciwpoża°owej. Będ¸ie ut°¸ymywał sp°awny sp°¸ęt p°¸eciwpoża°owyI wymagany p°¸e¸
odpowiednie p°¸episyK tykonawca będ¸ie odpowied¸ialny ¸a ws¸elkie st°aty spowodowane poża°em
wywołanym jako °e¸ultat °eali¸acji °obót albo p°¸e¸ pe°sonel tykonawcyK r¸naje sięI że ws¸elkie kos¸ty
¸wią¸ane ¸ wypełnieniem wymagań ok°eślonych powyżej nie podlegają od°ębnej ¸apłacie i są uw¸ględnione w
cenie umowyK
PKRK waplec¸e dla pot°¸eb wykonawcy
tykonawca ustali ¸ fnwesto°em lokali¸ację ba¸y dla pot°¸eb p°owad¸enia inwestycjiK
4K lk°eślenia podstawowe

Ce°tyfikat ¸godności J jest to dokument wydany p°¸e¸ notyfikowaną jednostkę ce°tyfikującąI potwie°d¸ającyI że
wy°ób i p°oces K jego wytwa°¸ania są ¸godne ¸e ¸ha°moni¸owaną specyfikacją technic¸nąK

aekla°acja ¸godności J oświadc¸enie p°oducenta lub jego upoważnionego p°¸edstawicielaI stwie°d¸ające na
jego wyłąc¸ną odpowied¸ialnośćI że wy°ób jest ¸godny ¸e ¸ha°moni¸owaną specyfikacją technic¸nąK

aokumentacja p°ojektowa J aokumentacja ch°oniona ¸godnie ¸ a°tK N ustK O pkt S o p°awie auto°skim i p°awach
pok°ewnych służąca do opisu p°¸edmiotu ¸amówienia na wykonanie °obót budowlanychI dla któ°ych K jest
wymagane po¸wolenie na budowę J składa się w s¸c¸ególności ¸W p°ojektu budowlanegoI p°ojektów
wykonawc¸ychI p°¸edmia°u °obót i info°macji dotyc¸ącej be¸piec¸eństwa i och°ony ¸d°owia Egdy tak wynika ¸
ustawy m°awo budowlane Epat°¸ też oo¸d¸iały O i P niniejs¸ej publikacjiFK

aokumentacja powykonawc¸a budowy J składa się ¸ dokumentacji budowy ¸ naniesionymi ¸mianami
¸aakceptowanymi p°¸e¸ wamawiającego i m°ojektanta w ¸ak°esie i fo°mie ¸godnej ¸ A°tK PS a m°awo

BudowlaneI w p°ojekcie budowlanym i wykonawc¸ymI dokonanymi w t°akcie wykonywania °obótI a także
geode¸yjnej dokumentacji powykonawc¸ej i innych dokumentówK

bu°opejskie ¸e¸wolenie technic¸ne J o¸nac¸a ap°obującą ocenę technic¸ną ¸datności p°oduktu do
użyciaI dokonaną w opa°ciu o podstawowe wymagania w ¸ak°esie °obót budowlanychI p°¸y użyciu własnej
cha°akte°ystyki p°oduktu o°a¸ ok°eślonych wa°unków jego ¸astosowania i użyciaK

deode¸yjna ewidencja sieci u¸b°ojenia te°enu J upo°¸ądkowany ¸bió° danych p°¸est°¸ennych i opisowych sieci
u¸b°ojenia te°enuI a także info°macje o podmiotach władających sieciąK

deode¸yjne c¸ynności w budownictwie J polegają naW
a) inwenta°y¸acji a°chitektonic¸noJbudowlanej Ew s¸c¸ególności °emontowanego obiektu ¸abytkowegoFI
b) op°acowaniu geode¸yjnym p°ojektu ¸agospoda°owania d¸iatki lub te°enu inwestycjiI
c) geode¸yjnym wytyc¸eniu obiektów budowlanych w te°enie i ut°waleniu na g°uncie głównych osi na¸iemnych i
pod¸iemnych o°a¸ cha°akte°ystyc¸nych punktów i punktów wysokościowych E°epe°ówFI
d) geode¸yjnej obsłud¸e budowy i montażu obiektu budowlanegoI
e) pomia°ach p°¸emies¸c¸eń obiektu i jego podłoża o°a¸ odks¸tałceńI
f) geode¸yjnej inwenta°y¸acji powykonawc¸ej obiektów budowlanych lub elementów ulegających ¸ak°yciu I
gF pomia°¸e stanu wyjściowego obiektów wymagających w t°akcie użytkowania ok°esowego badania
p°¸emies¸c¸eń i odks¸tałceńK

deotechnic¸ne wa°unki posadowienia obiektów budowlanych J ¸espół c¸ynności ¸mie°¸ających do ok°eślenia
p°¸ydatności g°untów na pot°¸eby budownictwa o°a¸ pa°amet°ów geotechnic¸nych podłoża g°untowegoI
wykonywanych w te°enie i labo°ato°iumK

d°upyI klasyI katego°ie °obót J należy p°¸e¸ to °o¸umieć g°upyI klasyI katego°ie ok°eślone w °o¸po°¸ąd¸eniu n°
ONVRLOMMO ¸ dnia R listopada OMMO °K w sp°awie tspólnego płownika wamówień Ea¸Kr°¸K i P4M ¸ NSKNOKOMMO °KI
¸ późnK ¸mKFK mat°¸ niżej: hasło tspólny płownik wamówień ECmsFK

fndywidualna aokumentacja Technic¸na wgodnie ¸ A°tK NMK NK rstawy o wy°obach budowlanych dopus¸c¸one
do jednostkowego ¸astosowania w obiekcie budowlanym są wy°oby budowlane wykonane według
indywidualnej dokumentacji technic¸nej, spo°¸ąd¸onej p°¸e¸ p°ojektanta obiektu lub ¸ nim u¸godnionej, dla
któ°ych p°oducent wydał oświadc¸enieI że ¸apewniono ¸godność wy°obu budowlanego ¸ tą dokumentacją o°a¸
¸ p°¸episami

fnspekto° nad¸o°u inwesto°skiego J osoba posiadająca odpowiednie wyks¸tałcenie technic¸ne i p°aktykę
¸awodową o°a¸ up°awnienia budowlaneI wykonująca samod¸ielne funkcje technic¸ne w budownictwieI któ°ej
inwesto° powie°¸a nad¸ó° nad budową obiektu budowlanegoK oep°e¸entuje on inte°esy inwesto°a na budowie i
wykonuje bieżącą kont°olę jakości i ilości wykonanych °obótI bie°¸e ud¸iał w sp°awd¸ianach i odbio°ach °obót
¸ak°ywanych I ¸anikających i c¸ęściowychI badaniu i odbio°¸e instalacji o°a¸ u°¸ąd¸eń technic¸nychI jak
°ównież p°¸y odbio°¸e gotowego obiektuK

fnst°ukcja technic¸na obsługi EeksploatacjiF J op°acowana p°¸e¸ p°ojektanta lub dostawcę u°¸ąd¸eń
technic¸nych i mas¸ynI ok°eślająca °od¸aje i kolejność lub współ¸ależność c¸ynności obsługiI p°¸eglądów i
¸abiegów konse°wacyjnychI wa°unkujących ich efektywne i be¸piec¸ne użytkowanieK fnst°ukcja technic¸na
obsługi EeksploatacjiF jest °ównież składnikiem dokumentacji powykonawc¸ej obiektu budowlanegoK

fstotne wymagania J o¸nac¸ają wymagania dotyc¸ące be¸piec¸eństwaI ¸d°owia i pewnych innych aspektów
inte°esu wspólnegoI jakie mają spełniać °oboty budowlaneK

ko°my eu°opejskie J o¸nac¸ają no°my p°¸yjęte p°¸e¸ bu°opejski homitet ptanda°y¸acji ECbkF o°a¸ bu°opejski
homitet ptanda°y¸acji blekt°otechnic¸nej ECbkbibCF jako „standa°dy eu°opejskie EbkF" lub „dokumenty
ha°moni¸acyjne EeaFI ¸godnie ¸ ogólnymi ¸asadami d¸iałania tych o°gani¸acjiK

lbmia° °obót J pomia° wykonanych °obót budowlanychI dokonywany w celu we°yfikacji ich ilości
ldbió° c¸ęściowy E°obót budowlanychF J niefo°malna na¸wa odbio°u °obót ulegających ¸ak°yciu I ¸anikających i
odbio°ów c¸ęściowych wynikających ¸ wymogów indywidualnej dokumentacji technic¸nejI a także dokonywanie
p°ób i sp°awd¸eń instalacjiI u°¸ąd¸eń technic¸nych i p°¸ewodów kominowychK ldbio°em c¸ęściowym na¸ywa
się także odbió° c¸ęści obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowaniaI p°¸ed
¸głos¸eniem do odbio°u całego obiektu budowlanegoI któ°y K jest t°aktowany K jako „odbió° końcowy"K

ldbió° gotowego obiektu budowlanego J fo°malna na¸wa c¸ynnościI ¸wanych też „odbio°em końcowym"I
polegającym na p°otokola°nym p°¸yjęciu Eodbio°¸eF od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego p°¸e¸ osobę
lub g°upę osób o odpowiednich kwalifikacjach ¸awodowychI wy¸nac¸oną p°¸e¸ inwesto°aI ale nie będącą
inspekto°em nad¸o°u inwesto°skiego na tej budowieK ldbio°u dokonuje się po ¸głos¸eniu p°¸e¸ kie°ownika
budowy faktu ¸akońc¸enia °obót budowlanychI łąc¸nie ¸ ¸agospoda°owaniem i upo°¸ądkowaniem te°enu
budowy i ewentualnie te°enów p°¸yległychI wyko°¸ystywanych jako plac budowyI p°¸ygotowaniu p°¸e¸ niego
dokumentacji powykonawc¸ej I a także u°egulowaniu płatności w¸ględem podwykonawcówK

m°¸edmia° °obót J to ¸estawienie p°¸ewid¸ianych do wykonania °obót podstawowych w kolejności
technologic¸nej ich wykonaniaI ¸e s¸c¸egółowym opisem lub wska¸aniem podstaw ustalających s¸c¸egółowy
opisI

o°a¸

wska¸anie

s¸c¸egółowych

specyfikacji

technic¸nych

wykonania

i

odbio°u

°obót

budowlanychI ¸ wylic¸eniem i ¸estawieniem ilości jednostek p°¸edmia°owych °obót podstawowychK t t°akcie
postępowania p°¸eta°gowego tykonawca ma możliwość ¸głos¸enia wątpliwości wamawiającemu co do t°eści
p°¸edmia°u K t p°¸ypadku ich b°aku lub wyjaśnienia wątpliwości u¸naje się iż tykonawca nie wnosi ¸ast°¸eżeń
do dokumentów opisujących p°¸edmiot ¸amówienia K

m°ojektant J rc¸estnik p°ocesu budowlanego w myśl ustawy m°awo budowlane
ooboty podstawowe J ¸ak°es p°ac do wykonania p°¸e¸ tykonawcę ¸godnie ¸ p°ojektem i po¸woleniem na
budowę

tspólny płownik wamówień J jest systemem klasyfikacji p°oduktówI usług i °obót budowlanychI stwo°¸onym na
pot°¸eby ¸amówień public¸nychK pkłada się ¸e słownika głównego o°a¸ słownika u¸upełniającegoK lbowią¸uje
we ws¸ystkich k°ajach rnii bu°opejskiejK wgodnie ¸ postanowieniami oo¸po°¸ąd¸enia ONRNLOMMPI stosowanie
kodów Cms do ok°eślania p°¸edmiotu ¸amówienia p°¸e¸ ¸amawiających ¸ ówc¸esnych maństw C¸łonkowskich
rb stało się obowią¸kowe ¸ dniem OM g°udnia OMMP °K molskie m°awo ¸amówień public¸nych p°¸ewid¸iało
obowią¸ek stosowania klasyfikacji Cms poc¸ąws¸y od dnia akcesji molski do rbI t¸nK od l maja OMM4 °K
Es¸c¸egółowe omówienie słownika podano w pktK PKOK w oo¸d¸iale PFK

ty°ób budowlany J należy p°¸e¸ to °o¸umieć wy°ób w °o¸umieniu p°¸episów o wy°obach budowlanychI
wytwo°¸ony w celu wbudowaniaI wmontowaniaI ¸ainstalowania lub ¸astosowania w sposób t°wały w obiekcie
budowlanymI wp°owad¸ony do ob°otu jak wy°ób pojedync¸y lub jako ¸estaw wy°obów do stosowania we
w¸ajemnym połąc¸eniu stanowiącym integ°alną całość użytkowąK

wa°¸ąd¸ający °eali¸acją umowy-jest to osoba p°awna lub fi¸yc¸na ok°eślona w istotnych postanowieniach
umowyI ¸wana dalej ¸a°¸ąd¸ającymI wy¸nac¸ona p°¸e¸ ¸amawiającegoI upoważniona do nad¸o°owania
°eali¸acji °obót i administ°owania umową w ¸ak°esie ok°eślonym w ud¸ielonym pełnomocnictwie E¸a°¸ąd¸ający
°eali¸acją nie jest obecnie p°awnie ok°eślony w p°¸episachFK
ffK tYjAdAkfA alTYCwĄCb olBÓT
NK tymagania ogólne dotyc¸ące właściwości wy°obów budowlanych
m°¸y wykonywaniu °obót budowlanych mogą być stosowane wyłąc¸nie wy°oby budowlane o właściwościach

użytkowych umożliwiających p°awidłowo ¸ap°ojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
wymagań podstawowychI ok°eślonych w a°tK R ustK l pktK l ustawy m°awo budowlane J dopus¸c¸one do ob°otu
i pows¸echnego lub jednostkowego stosowania w budownictwieI a także że powinny być ¸godne ¸
wymaganiami ok°eślonymi w s¸c¸egółowych specyfikacjach technic¸nychK
tykonawca °obót powinien p°¸edstawić inspekto°owi nad¸o°u inwesto°skiego s¸c¸egółowe info°macje o ź°ódle
p°odukcjiI ¸akupu wy°obów budowlanych i u°¸ąd¸eń p°¸ewidywanych do °eali¸acji °obót J właściwie
o¸nac¸onychI posiadających ce°tyfikat na ¸nak be¸piec¸eństwaI ce°tyfikat ¸godnościI dekla°ację ¸godności ¸
molską ko°mąI a także inne p°awnie ok°eślone dokumentyK
hie°ownik budowy jest obowią¸any p°¸e¸ ok°es wykonywania °obót budowlanych p°¸echowywać dokumenty
stanowiące podstawę ich wykonaniaI a także oświadc¸enia dotyc¸ące wy°obów budowlanych jednostkowo
¸astosowanych w obiekcie budowlanymK
geżeli dokumentacja p°ojektowa p°¸ewiduje ¸astosowanie mate°iałów pochod¸enia miejscowegoI tykonawca
p°¸edstawi inspekto°owi nad¸o°u inwesto°skiego ws¸ystkie wymagane dokumenty po¸walające na ko°¸ystanie ¸
tego ź°ódła o°a¸ ok°eślające pa°amet°y technic¸ne tego mate°iałuK
OK tymagania ogólne ¸wią¸ane ¸ p°¸echowywaniemI t°anspo°temI wa°unkami dostawI składowaniem i kont°olą
jakości mate°iałów i wy°obów
tykonawca ¸apewni właściwe składowanie i ¸abe¸piec¸anie mate°iałów na placu budowyK Tymc¸asowe
miejsca składowania powinny być ok°eślone w p°ojekcie ¸agospoda°owania placu budowy lub u¸godnione ¸
inspekto°em nad¸o°u inwesto°skiegoK pkładowane mate°iałyI elementy i u°¸ąd¸enia powinny być dostępne
inspekto°owi nad¸o°u w celu p°¸ep°owad¸enia inspekcjiK
m°¸ed wbudowaniem dłużej składowanych mate°iałówI elementów budowlanych i u°¸ąd¸eń koniec¸na jest
akceptacja inspekto°a nad¸o°uK
PK jate°iały i wy°oby dopus¸c¸one do ob°otu i stosowania w budownictwie
tykonawca jest odpowied¸ialnyI aby ws¸ystkie mate°iałyI elementy budowlane i u°¸ąd¸enia wbudowaneI
montowane lub instalowane w t°akcie °eali¸acji °obót budowlanych odpowiadały wymaganiom ok°eślonym w a°tK
NM ustawy m°awo budowlane o°a¸ w s¸c¸egółowych specyfikacjach technic¸nychK
tykonawcaI u¸godni ¸ inspekto°em nad¸o°u inwesto°skiego sposób i te°min p°¸eka¸ania info°macji o
p°¸ewidywanym użyciu podstawowych mate°iałów o°a¸ elementów konst°ukcyjnych do wykonania °obótI a
także o ap°obatach technic¸nych lub ce°tyfikatach ¸godnościK
4K jate°iały nie odpowiadające wymaganiom
jate°iały i elementy budowlaneI dosta°c¸one p°¸e¸ tykonawcę na plac budowyI któ°e nie u¸yskają akceptacji
inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoI powinny być nie¸włoc¸nie usunięte ¸ placu budowyK
t u¸asadnionych p°¸ypadkach inspekto° nad¸o°u inwesto°skiegoI w u¸godnieniu ¸ p°ojektantem o°a¸
wamawiającym Einwesto°emF może po¸wolić tykonawcy na wyko°¸ystanie mate°iałów lub elementów
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom ok°eślonym w dokumentacji p°ojektowej o°a¸ specyfikacjach
technic¸nychK honiec¸na jest w tym p°¸ypadku ¸miana cen tych mate°iałów lub elementówK
hażdy °od¸aj °obótI w któ°ym ¸najdują się nie ¸badane i nie ¸aakceptowane p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u
inwesto°skiego mate°iałyI elementy budowlane lub u°¸ąd¸eniaI tykonawca wykonuje na własne °y¸yko i ponosi
pełną odpowied¸ialność technic¸ną i kos¸towąK
RK ta°iantowe stosowanie mate°iałów
tykonawca nie może samod¸ielnie dokonywać ¸mian w dokumentacji p°ojektowej op°acowanej p°¸e¸
p°ojektantaI ¸ uwagi na p°¸ysługujące p°ojektantowi auto°skie p°awa osobiste do op°acowanej p°¸e¸ siebie
dokumentacjiK geżeli dokumentacja p°ojektowaI nie będąca indywidualną dokumentacją technic¸nąI i

specyfikacje technic¸ne p°¸ewidują wa°iantowe stosowanie mate°iałów i elementów budowlanych o°a¸
u°¸ąd¸eń w wykonywanych °obotachI fnspekto° nad¸o°uI na podstawie pisemnej kwalifikacji auto°a p°ojektu i
jednostki p°ojektowej ¸godnie ¸ A°tK PSaK p°awo budowlane I dokona odpowiedniego wpisu do d¸iennika
budowyK
tyb°any i ¸aakceptowany mate°iał Eelement budowlany lub u°¸ąd¸enieF nie może wpływać na ¸mianę lub
sposób montażu innych elementów p°ojektu K Auto°¸y powyżs¸ego p°ojektu info°mują iż ¸miana indywidualnej
dokumentacji technic¸nej jest istotnym odstępstwem od ¸atwie°d¸onego p°ojektu budowlanegoK
fffK tYjAdAkfA alTYCwĄCb pmowĘTr f jApwYk
tykonawca jest ¸obowią¸any do używania jedynie takiego sp°¸ętuI któ°y nie spowoduje nieko°¸ystnego
wpływu na jakość °obótK Będ¸ie on ¸godny ¸ no°mami och°ony ś°odowiska i p°¸episami dotyc¸ącymi jego
użytkowania o°a¸ wymaganiami ok°eślonymi w s¸c¸egółowych specyfikacjach technic¸nych dla konk°etnych
°od¸ajów °obótK mowinien posiadać dokumenty potwie°d¸ające dopus¸c¸enie go do użytkowaniaI tam gd¸ie jest
to wymagane p°¸episamiK rt°¸ymanie sp°¸ętu powinno być ¸godne ¸ ogólnymi wa°unkami stosowania sp°¸ętuK
t p°¸ypadku b°aku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technic¸nych nie¸będna jest akceptacja sp°¸ętu
p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoK geżeli w specyfikacjach p°¸ewid¸iano możliwość wa°iantowego użycia
sp°¸ętuI tykonawca u¸godni ¸ inspekto°em nad¸o°u wybó° sp°¸ętuK
tykonawca

p°¸edstawi

inspekto°owi
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dopus¸c¸enie sp°¸ętu do użytkowaniaI tam gd¸ie jest to wymagane p°¸episamiK
gakikolwiek sp°¸ętI mas¸ynyI u°¸ąd¸enia i na°¸ęd¸ia nie gwa°antujące ¸achowania wa°unków kont°aktuI
¸ostaną p°¸e¸ fnspekto°a kad¸o°u ¸dyskwalifikowane i niedopus¸c¸one do °obótK
fsK tYjAdAkfA alTYCwĄCb ŚolahÓt ToAkpmloTr
tykonawca jest ¸obowią¸any do stosowania tylko takich ś°odków t°anspo°tuI któ°e będą ok°eślone w p°ojekcie
o°gani¸acji °obót o°a¸ K jakie nie wpłyną nieko°¸ystnie na stan i K jakość t°anspo°towanych mate°iałówK Ś°odki
t°anspo°tu powinny odpowiadać wymaganiom ok°eślonym w s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej, jeżeli
gaba°yty lub masy elementów konst°ukcyjnych lub u°¸ąd¸eń wyposażenia wymagają specjalistyc¸nego sp°¸ętu
t°anspo°towegoK m°¸y °uchu na d°ogach public¸nych poja¸dy będą spełniać wymagania dotyc¸ące p°¸episów
°uchu d°ogowego w odniesieniu do dopus¸c¸alnych obciążeń na osie i innych pa°amet°ów technic¸nychK
ts¸ystkie mate°iały podc¸as t°anspo°tu należy ¸abe¸piec¸yć p°¸ed p°¸emies¸c¸aniem i us¸kod¸eniemK
tykonawca będ¸ie usuwał na bieżącoI na własny kos¸tI ws¸elkie ¸aniec¸ys¸c¸enia spowodowane jego
poja¸dami na d°ogach public¸nychK
NK T°anspo°t po¸iomy
tykonawca będ¸ie używał tylko takich ś°odków t°anspo°tu po¸iomegoI jakie nie spowodują us¸kod¸eń
p°¸ewożonych mate°iałów i elementówI Es¸c¸ególnie wielkogaba°ytowychF o°a¸ u°¸ąd¸eńK iic¸ba i °od¸aje
ś°odków t°anspo°tu będą ok°eślone w p°ojekcie o°gani¸acji °obótK mowinny ¸apewnić p°owad¸enie °obót ¸godnie
¸ ¸asadami ok°eślonymi w s¸c¸egółowych specyfikacjach technic¸nychK
OK T°anspo°t pionowy
tykonawca jest ¸obowią¸any do stosowania ś°odków t°anspo°tu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technic¸nychX p°¸y b°aku takich ustaleń ś°odki te tykonawca u¸gadnia ¸ inspekto°em nad¸o°u inwesto°skiegoK

tybó° ś°odków t°anspo°tu pionowego EdźwigiI żu°awie i inKF wymaga s¸c¸ególnej sta°anności p°¸y °eali¸acji
°obót w ¸abudowie miejskiej o°a¸ na te°enie c¸ynnych ¸akładówK
sK tYjAdAkfA alTYCwĄCb tŁAŚCftlŚCf tYhlkAkfA olBÓT BraltiAkYCe
NK lgólne wymagania dotyc¸ące wykonania °obót
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a p°owad¸enie °obót ¸godnie ¸ umową i p°ojektemK tykonawca ponosi
odpowied¸ialność ¸a dokładne wytyc¸enie w planie i wy¸nac¸anie wysokości ws¸ystkich elementów °obót
¸godnie ¸ wymia°ami i °¸ędnymi ok°eślonymi w dokumentacji p°ojektowej lub p°¸eka¸anymi na piśmie p°¸e¸
inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoK kastępstwa błędu popełnionego p°¸e¸ tykonawcę w wytyc¸eniu obiektu i
wy¸nac¸eniu °obót będą pop°awione p°¸e¸ tykonawcę na własny kos¸tI ¸godnie ¸ wymaganiami inspekto°a
nad¸o°u inwesto°skiegoK pp°awd¸enie wytyc¸enia °obót p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego nie ¸walnia
tykonawcy od odpowied¸ialności ¸a ich dokładnośćK
aecy¸je inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego lub wamawiającego dotyc¸ące akceptacji wybo°u mate°iałówI
elementów budowlanychI elementów °obótI wybo°u sp°¸ętu i innych ustaleń odnos¸ących się do wykonywanych
°obót będą opa°te na wymaganiach ok°eślonych w p°ojekcie i specyfikacji technic¸nejK m°¸y podejmowaniu
decy¸ji inspekto° nad¸o°u inwesto°skiego będ¸ie b°ał pod uwagę wyniki badań mate°iałów i °obótI uw¸ględni
°o¸°¸uty występujące p°¸y p°odukcji i badaniach mate°iałówI wyniki badań naukowych o°a¸ inne c¸ynnikiI któ°e
maja wpływ na °o¸ważany p°oblemK
molecenia inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego p°¸eka¸ane tykonawcy będą spełniane nie później niż w
wy¸nac¸onym c¸asieI pod g°oźbą ¸at°¸ymania °obótK pkutki finansowe ¸ tego tytułu ponosi tykonawcaK
tykonawca będ¸ie odpowied¸ialny ¸a och°onę °obót i ¸a ws¸elkie mate°iały i u°¸ąd¸enia używane do °obót od
daty °o¸poc¸ęcia do daty ¸akońc¸enia °obót odeb°anych p°otokołem końcowym odbio°u °obótK rt°¸ymanie
powinno być p°owad¸one w taki sposób aby ws¸ystkie elementy °obót ¸wią¸ane ¸ wykonaniem p°ac podc¸as
°eali¸acji budowy były w ¸adawalającym stanie p°¸e¸ cały c¸asI do momentu odbio°u końcowegoK geśli
tykonawca w jakimś c¸asie ¸aniedba ut°¸ymanieI to na polecenie nad¸o°u powinien °o¸poc¸ąć °oboty
ut°¸ymaniowe nie później niż w O4 god¸K po ot°¸ymaniu tego poleceniaK
tykonawca ¸obowią¸any jest ¸nać ws¸ystkie p°¸episy wydane p°¸e¸ wład¸e cent°alne i miejscowe o°a¸ inne
p°¸episy wytyc¸neI któ°e są w jakikolwiek sposób ¸wią¸ane ¸ °obotami i będ¸ie w pełni odpowied¸ialny ¸a
p°¸est°¸eganie tych p°awI p°¸episów i wytyc¸nych podc¸as p°owad¸enia °obótK
OK iikwidacja placu budowy
tykonawca jest ¸obowią¸any do likwidacji placu budowy i pełnego upo°¸ądkowania te°enu wokół budowyK
rp°¸ątnięcie te°enu budowy stanowi wymóg ok°eślony p°¸episami administ°acyjnymi o po°¸ądkuK
sfK hlkToliAI BAaAkfA f laBfÓo tYolBÓt f olBÓT BraltiAkYCe
NK Badania p°owad¸one p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego
fnspekto° nad¸o°u inwesto°skiego jest up°awniony do dokonywania kont°oli pobie°ania p°óbek i badania
mate°iałów u ź°ódła ich wytwa°¸aniaI a tykonawca ¸apewni ws¸elką pot°¸ebną pomoc w tych c¸ynnościachK
ka ¸lecenie inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego tykonawca będ¸ie p°¸ep°owad¸ał dodatkowe badania tych
mate°iałówI któ°e bud¸ą wątpliwość co do jakościI o ile kwestionowane mate°iały nie ¸ostaną p°¸e¸ tykonawcę
usunięte ¸ własnej woliK hos¸ty tych dodatkowych badań pok°ywa tykonawca tylko w p°¸ypadku stwie°d¸enia

nie¸godności ¸ no°mamiX w p°¸eciwnym p°¸ypadku kos¸ty te pok°ywa wamawiającyK m°óbki dosta°c¸one
p°¸e¸ tykonawcę do badań wykonywanych na ¸lecenie inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego będą odpowiednio
opisane i o¸nakowaneI w sposób p°¸e¸ niego ¸aakceptowanyK
OK aokumentacja budowy
aokumentacja budowyI ¸godnie ¸ a°tK P pktK NP ustawy m°awo budowlaneI obejmujeW
• d¸iennik budowyI a w p°¸ypadku °eali¸acji obiektu metodą montażu J także d¸iennik montażuI
• p°otokoły odbio°ów c¸ęściowych i końcowychI
• p°otokoły odbio°ów °obót ¸anikających i ulegających ¸ak°yciu
• ope°aty geode¸yjneI
• książkę obmia°ów °obótI
• ce°tyfikaty na ¸nak be¸piec¸eństwaI dekla°acje ¸godności ¸ molską ko°mą lub ap°obaty technic¸neI p°otokoły
koniec¸ności dotyc¸ące °obót dodatkowych i kos¸to°ysy na te °obotyK
tykonawca jest ¸obowią¸any do p°owad¸enia dokumentacji budowyI p°¸echowywania jej we właściwie
¸abe¸piec¸onym miejscu o°a¸ udostępniania do wglądu p°¸edstawicielom up°awnionych o°ganówK
a¸iennik Budowy jest wymaganym dokumentem p°awnym obowią¸ującym wamawiającego i tykonawcę w
ok°esie od p°¸eka¸ania tykonawcy te°enu budowy do końca ok°esu gwa°ancyjnegoK ldpowied¸ialność ¸a
p°owad¸enie a¸iennika Budowy ¸godnie ¸ obowią¸ującymi p°¸episami spoc¸ywa na tykonawcyK
wapisy w a¸ienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyc¸yć p°¸ebiegu °obótI stanu
be¸piec¸eństwa lud¸i i mienia o°a¸ technic¸nej i gospoda°c¸ej st°ony budowyK hażdy ¸apis będ¸ie opat°¸ony
datą i podpisem osoby dokonującej wpisuK wapisy będą c¸ytelneI dokonane w po°¸ądku ch°onologic¸nymI
be¸poś°ednio jeden po d°ugimI be¸ p°¸e°wK
hsięga obmia°u stanowi dokument po¸walający na °o¸lic¸enie faktyc¸ne postępu każdego ¸ elementów °obótK
lbmia°y wykonanych °obót p°¸ep°owad¸a się w sposób ciągły w jednostkach p°¸yjętych w m°¸edmia°ach oobót
i wpisuje do hsięgi lbmia°uK
aokumenty labo°ato°yjneI atestyI ce°tyfikaty i dokumenty dopus¸c¸ające mate°iały do wbudowania będą
g°omad¸one i będą stanowiły ¸ałąc¸niki do odbio°u °obótK ao dokumentów budowy ¸alic¸a się takżeW
J p°otokół p°¸eka¸ania te°enuI
J umowy cywilnoJp°awne ¸ osobami t°¸ecimi i inneI
J p°otokoły ¸ na°ad i ustaleńI
J ko°espondencję na budowieK
waginięcie któ°egokolwiek ¸ dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo°¸enie w fo°mie
p°¸ewid¸ianej p°awemK
ts¸elkie dokumenty budowy będą ¸aws¸e dostępne dla fnspekto°a kad¸o°u i p°¸edstawiane do wglądu na
życ¸enie wamawiającegoK
sffK tYjAdAkfA alTYCwĄCb mowbajfAor f lBjfAor olBÓT
NK lgólne ¸asady p°¸edmia°uI obmia°u °obót i p°owad¸enia książki obmia°u
wgodnie ¸ °o¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia O w°¸eśnia OMM4 °K p°¸edmia° °obót powinien ¸awie°ać
¸estawienie p°¸ewid¸ianych do wykonania °obót podstawowychW w kolejności technologic¸nej ich wykonaniaI ¸e
s¸c¸egółowym opisem lub wska¸aniem podstaw ustalających s¸c¸egółowy opis o°a¸ wska¸anie właściwych
specyfikacji technic¸nych wykonania i odbio°u °obót budowlanychI ¸ wylic¸eniem i ¸estawieniem ilości
jednostek p°¸edmia°owych °obót podstawowychK ppis d¸iałów p°¸edmia°u °obót powinien p°¸edstawiać pod¸iał

ws¸ystkich °obót budowlanych w danym obiekcie według tspólnego płownika wamówieńK aals¸y pod¸iał
p°¸edmia°u °obót należy op°acować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach ¸awie°ających no°my nakładów °¸ec¸owychK Tabele p°¸edmia°u °obót powinny
¸awie°ać po¸ycje p°¸edmia°owe odpowiadające °obotom podstawowymK
lgólne ¸asady obmia°u °obót dotyc¸ą umów ¸ wynag°od¸eniem kos¸to°ysowym wykonawcyK lbmia° °obót
będ¸ie ok°eślać faktyc¸ny ¸ak°es °obót wykonywanych ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektową i specyfikacją
technic¸nąI w jednostkach ustalonych w kos¸to°ysieK lbmia°u °obót dokonuje tykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego o te°minie i ¸ak°esie obmie°¸anych °obótK mowiadomienie
powinno nastąpić na co najmniej P dni p°¸ed tym te°minemK
ts¸ystkie wyniki obmia°u wpisywane są do książki obmia°ówK hsiążka obmia°ów jest nie¸będna do
udokumentowania wykonanych °obót ulegających ¸ak°yciu lub ¸anikającychI °obót °o¸bió°kowych o°a¸
¸wią¸anych ¸ °emontamiI mode°ni¸acją lub p°¸ebudową obiektów budowlanychK gakikolwiek błąd lub
opus¸c¸enie Ep°¸eoc¸enieF w ilościach podanym w p°¸edmia°¸e lub w specyfikacji technic¸nej nie ¸walnia
tykonawcy od obowią¸ku ukońc¸enia ws¸ystkich °obótK ho°ekta ewentualnych błędów lub pominiętych po¸ycji
w p°¸edmia°¸e wymaga pisemnego wystąpienia tykonawcy i akceptacji p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u
inwesto°skiegoI po po°o¸umieniu ¸ wamawiającymI jeżeli ¸awa°ta umowa o wykonaniu °obót nie stanowi
inac¸ej. lbmia°u wykonanych °obót dokonuje kie°ownik budowyK
OK wasady ok°eślania ilości °obót i mate°iałów
Długości pomięd¸y wys¸c¸ególnionymi punktami będą obmie°¸one po¸iomoI w¸dłuż linii osiowej i podawane w
xmzK geżeli s¸c¸egółowe specyfikacje technic¸ne nie wymagają dla k°eślonych °obót inac¸ej, objętości będą
wylic¸one w xmPzI powie°¸chnie w xmOzI a sp°¸ęt i u°¸ąd¸enia w xmJgzK m°¸y podawaniu długościI objętości i
powie°¸chni stosuje się dokładność do dwóch ¸naków po p°¸ecinkuK flości któ°e mają być obmie°¸ane wagowoI
będą ważone w kilog°amachK
PK r°¸ąd¸enia i sp°¸ęt pomia°owy
r°¸ąd¸enia i sp°¸ęt pomia°owy ¸ostaną dosta°c¸one p°¸e¸ tykonawcęK geżeli u°¸ąd¸enia te lub sp°¸ęt
pomia°owy wymagają badań atestującychI to tykonawca p°¸edstawi inspekto°owi nad¸o°u inwesto°skiego
ważne świadectwaK ts¸ystkie u°¸ąd¸enia i sp°¸ęt pomia°owy będą p°¸e¸ tykonawcę ut°¸ymywane w
należytym stanie p°¸e¸ cały ok°es t°wania °obótK r°¸ąd¸enia i sp°¸ęt pomia°owyI stosowane w c¸asie obmia°u
°obótI wymagają akceptacji inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiego lub ¸a°¸ąd¸ającego °eali¸acją umowyK
4K C¸as p°¸ep°owad¸enia obmia°ów
lbmia°y należy p°¸ep°owad¸ać p°¸ed c¸ęściowym lub ostatec¸nym odbio°em odcinków °obótI a także w
p°¸ypadku występującej dłużs¸ej p°¸e°wy w °obotachK
lbmia° °obót ¸anikających należy p°¸ep°owad¸ać w c¸asie ich wykonywaniaK lbmia° °obót ulegających
¸ak°yciu p°¸ep°owad¸a się p°¸ed ich ¸ak°yciemK
tymia°y skomplikowanych powie°¸chni lub objętości będą u¸upełnione odpowiednimi s¸kicami dołąc¸onymi do
książki obmia°ówI w¸ględnie umies¸c¸onymi na ka°cie obmia°owej.
sfffK laBfÓo olBÓT BraltiAkYCe
NK ood¸aje odbio°ów
tystępują następujące °od¸aje odbio°ówW odbió° c¸ęściowyI odbió° etapowyI odbió° °obót ¸anikających lub
ulegających ¸ak°yciuI odbió° końcowyI odbió° po ok°esie °ękojmiI odbió° ostatec¸ny Epogwa°ancyjnyFK monadto

występują następujące odbio°yW p°¸ewodów kominowychI instalacji i u°¸ąd¸eń technic¸nych o°a¸ °o¸°uch
technologic¸nyK wasady odbio°ów °obót może ok°eślać umowa o °oboty budowlaneK
OK ldbió° °obót ulegających ¸ak°yciu lub ¸anikających
ao podstawowych obowią¸ków tykonawcy należy ¸głas¸anie inwesto°owi do odbio°u °obót ulegających
¸ak°yciu lub ¸anikającychK ldbió° °obót ulegających ¸ak°yciu lub ¸anikających polega na ocenie ilości i jakości
wykonanych °obótI któ°e w dals¸ym p°ocesie °eali¸acji ulegną ¸ak°yciuK ldbió° taki będ¸ie p°¸ep°owad¸ony w
c¸asie umożliwiającym wykonanie ewentualnych pop°awek be¸ hamowania ogólnego postępu °obótK dotowość
danej c¸ęści °obót do odbio°u ¸głas¸a tykonawca wpisem do d¸iennika budowyI p°¸y jednoc¸esnym
powiadomieniu inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoK ldbio°u wyżej wymienionego dokonuje inspekto° nad¸o°u
inwesto°skiegoK
PK ldbió° c¸ęściowy i odbió° etapowy
t ¸ależności od wymagań p°ojektu ¸amawiający dopus¸c¸a odbio°y c¸ęściowe i etapoweK

ldbió° c¸ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych c¸ęści °obót EnpK stan ¸e°owyI stan su°owy
¸amknięty i inKFK tięks¸e budynki lub obiekty mogą być d¸ielone na c¸ęściI któ°e w mia°ę postępu °obót mogą
być p°¸edmiotem odbio°uK

ldbió° etapowy polega na ocenie ilości i jakości c¸ęści °obót stanowiących ¸ °eguły całość technic¸nąK mod¸iał
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbio°ów etapowych dokonuje się w c¸asie p°ojektowania
o°gani¸acji °obótK ooboty do odbio°u c¸ęściowego lub etapowego ¸głas¸a tykonawca wpisem do d¸iennika
budowyI ¸ jednoc¸esnym powiadomieniem inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoI któ°y dokonuje odbio°uK
4K ldbió° końcowy
ldbió° końcowy p°¸ep°owad¸a się w t°ybie i ¸godnie ¸ wa°unkami ok°eślonymi w umowie o wykonanie °obót
budowlanychK t specyfikacji technic¸nej należy podać główne c¸ynnościI któ°e ma p°¸edsięw¸iąć tykonawcaK
ldbio°u końcowego dokona komisja wy¸nac¸ona p°¸e¸ wamawiającego Jw obecności inspekto°a nad¸o°u i
tykonawcy J spo°¸ąd¸ając m°otokół odbio°u °obót budowlanych o°a¸ ¸głos¸onych wad i uste°ek do

usunięcia p°¸e¸ tykonawcęK
t c¸asie odbio°u końcowego homisja ¸apo¸naje się ¸ °eali¸acją ustaleń p°¸yjętych w t°akcie odbio°ów °obót
¸anikających i ulegających ¸ak°yciuI ¸włas¸c¸a w ¸ak°esie wykonanych °obót u¸upełniających i pop°awkowychI
a także ¸ wynikami odbio°ów p°¸ewodów kominowychI instalacjiI u°¸ąd¸eń technic¸nych i technologic¸nychK t
p°¸ypadku stwie°d¸enia p°¸e¸ homisję niewykonania wy¸nac¸onych °obót pop°awkowych lub °obót
u¸upełniającychK homisja może p°¸e°wać swoje c¸ynności i ustalić nowy te°min odbio°u końcowegoK t
p°¸ypadku stwie°d¸enia p°¸e¸ homisjęI że jakość wykonanych °obót w pos¸c¸ególnych aso°tymentach odbiega
nie¸nac¸nie od wymaganej dokumentacją p°ojektową i specyfikacją technic¸ną E¸ uw¸ględnieniem tole°ancjiF i
nie ma więks¸ego wpływu na cechy eksploatacyjne i t°wałośćI homisja dokona pot°ąceńI oceniając
pomniejs¸oną wa°tość wykonanych °obót w stosunku do wymagań p°¸yjętych w umowie lub kont°akcieK ao
odbio°u końcowego tykonawca jest ¸obowią¸any p°¸ygotować następujące dokumentyW
• m°ojekty Budowlane pos¸c¸ególnych elementów °obótI
• ppecyfikacje Technic¸neI
• uwagi i ¸alecenia fnspekto°a kad¸o°uI ¸włas¸c¸a p°¸y odbio°¸e °obót ¸anikających i ulegających ¸ak°yciu J
udokumentowanie wykonania jego ¸aleceńI
• °ecepty i ustalenia technologic¸neI
• a¸iennik Budowy i hsięgi lbmia°ówI
• inwenta°y¸ację powykonawc¸ąI
• atesty K jakościowe wbudowanych mate°iałówI

• oświadc¸enia podwykonawców o u°egulowaniu płatności p°¸e¸ tykonawcę
• inne dokumenty wymagane p°¸e¸ wamawiającego
RK ldbió° po ok°esie °ękojmi
kależy podaćI że pod koniec ok°esu °ękojmi wamawiający lub właściciel obiektu o°gani¸uje odbió° „po ok°esie
rękojmi"K ldbió° taki wymaga p°¸ygotowania następujących dokumentówW
aF umowy o wykonaniu °obót budowlanychI
bF p°otokołu odbio°u końcowego obiektuI
cF dokumentów potwie°d¸ających usunięcie wad ¸głos¸onych w t°akcie odbio°u końcowego obiektu Ejeżeli były
¸głos¸one wadyFI
dF dokumentów dotyc¸ących wad ¸głos¸onych w ok°esie °ękojmi o°a¸ potwie°d¸enia usunięcia tych wadI
eF innych dokumentów nie¸będnych do p°¸ep°owad¸enia c¸ynności odbio°uK
SK ldbió° ostatec¸ny J pogwa°ancyjny
ldbió° ostatec¸ny J pogwa°ancyjny polega na ocenie wykonanych °obót ¸wią¸anych ¸ usunięciem wad
stwie°d¸onych p°¸y odbio°¸e końcowym lubLo°a¸ p°¸y odbio°¸e po ok°esie °ękojmi o°a¸ ewentualnych wad
¸aistniałych w ok°esie gwa°ancyjnymK
TK aokumentacja powykonawc¸aI inst°ukcje eksploatacji i konse°wacji u°¸ąd¸eń
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a p°owad¸enie ewidencji ws¸elkich ¸mian w dokumentacji p°ojektowej
umożliwiającej p°¸ygotowanie dokumentacji powykonawc¸ej obiektu budowlanegoK wgodnie ¸ ustawą m°awo

budowlane w skład dokumentacji powykonawc¸ej obiektuI na któ°y u¸yskano po¸wolenie na budowęI
wchod¸ą mKinKW
NF po¸wolenie na budowęI p°ojekt budowlanyI p°ojekt wykonawc¸y i inne p°ojektyI p°¸edmia° °obótI po¸wolenie
na użytkowanieEewentualnieFI decy¸ja o wa°unkach ¸abudowy i ¸agospoda°owania te°enuI
OF ws¸elkie inne po¸wolenia u°¸ędowe ¸wią¸ane ¸ °eali¸acją obiektuI
PF o°yginał d¸iennika budowy w°a¸ ¸ dokumentamiI któ°e ¸ostały włąc¸one w t°akcie °eali¸acji budowyI
4F d¸iennik montażu E°o¸bió°kiF Jjeżeli był p°owad¸onyI
RF p°otokoły odbio°ów °obót ulegających ¸ak°yciu i ¸anikającychI
SF p°otokoły odbio°ów c¸ęściowych i końcowychI
TF wyniki badańI p°ób i sp°awd¸eńI
UF geode¸yjna dokumentacja powykonawc¸a °obót i sieci u¸b°ojenia te°enuI
VF kopia mapy ¸asadnic¸ej powstałej w wyniku geode¸yjnej inwenta°y¸acji powykonawc¸ejI
NMF dokumentacja powykonawc¸aW p°ojekt budowlanyI p°ojekt wykonawc¸y i inne op°acowania p°ojektoweI
opisy i °ysunki ¸amienne uwia°ygodnione p°¸e¸ p°ojektantaI kie°ownika budowy i inspekto°a nad¸o°u
inwesto°skiegoI
NNF °ysunki EdokumentacjaF na wykonanie °obót towa°¸ys¸ących EnpK p°¸ełożenie linii telefonic¸nej
ene°getyc¸nej, ga¸owej, oświetleniowej, itpKF o°a¸ p°otokoły odbio°u i p°¸eka¸ania tych °obót właścicielom
u°¸ąd¸eńI
NOF oświadc¸enie kie°ownika budowy oW
aF ¸godności wykonania obiektu budowlanego ¸ p°ojektem budowlanym i wa°unkami po¸wolenia na budowę
o°a¸ p°¸episamiI
bF dop°owad¸eniu do należytego stanu i po°¸ądku te°enu budowyI a także J w °a¸ie ko°¸ystania J ulicyI
sąsiedniej nie°uchomościI budynku lub lokaluI
cF o właściwym ¸agospoda°owaniu te°enów p°¸yległychI jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
u¸ależniona od ich odpowiedniego ¸agospoda°owaniaI

NPF ap°obaty technic¸ne Edekla°acje ¸godnościF o°a¸ ce°tyfikaty na ¸nak be¸piec¸eństwa „B" dla mate°iałów i
u°¸ąd¸eńI
N4F ewentualne inst°ukcje eksploatacji i konse°wacji u°¸ąd¸eń EaToFI
NRF ka°ty gwa°ancyjne u°¸ąd¸eń technic¸nychI
NSF inst°ukcje eksploatacji obiektuI instalacjiI K jeżeli istnieje taka pot°¸ebaI
NTF ope°at ¸abe¸piec¸enia p°¸eciwpoża°owegoK
geżeli w t°akcie °eali¸acji obiektu ¸as¸ła pot°¸eba wykonania mających istotne ¸nac¸enie op°acowańI ekspe°ty¸
o°a¸ innych opinii lub dokumentówI to powinny one być włąc¸one do dokumentacji powykonawc¸ej. oamowy
¸ak°es inst°ukcji obsługiI eksploatacji i konse°wacji u°¸ąd¸eń obejmujeW
• pt°onę tytułowąW tytuł inst°ukcjiI datę wykonania u°¸ąd¸enia EsystemuF
• ppis t°eści
• fnfo°macje o p°oducencie lub dostawcyW na¸wa i ad°es fi°myI n° telefonuI faksuI eJmail
• dwa°ancje p°oducentaI dostawcy lub wykonawcy
• lpis d¸iałania u°¸ąd¸enia lub każdego elementu składowego układu
• fnst°ukcje instalacyjne dop°owad¸enia i odp°owad¸enia mediów i ich ¸abe¸piec¸enia
• m°ocedu°y °o¸°uchuI ¸asady ewK °egulacjiI ¸asady eksploatacjiI inst°ukcje wyłąc¸ania ¸ eksploatacji
• fnst°ukcje postępowania awa°yjnego
• fnst°ukcje konse°wacji i nap°aw w°a¸ ¸ nie¸będnymi °ysunkami lub schematamiI nume°ami i wyka¸ami c¸ęści
¸amiennychI na¸wami sma°ów i innych nie¸będnych info°macji dla ¸apewnienia p°awidłowej eksploatacji i
t°wałości u°¸ąd¸eń
• Ad°es kontaktowy dla se°wisu p°oducentaK ala ba°d¸iej złożonychI skomplikowanych u°¸ąd¸eń i apa°atów
wymagane jest od°ębne op°acowanie inst°ukcji obsługiI eksploatacji i konse°wacjiK wałożenia do takiej inst°ukcji
powinny być podane w p°ojekcie technologic¸nymK
UK aokumenty do odbio°u obiektu budowlanego
ao odbio°u obiektu budowlanego tykonawca jest obowią¸any p°¸ygotować następujące dokumentyW
• oświadc¸enie kie°ownika budowy o ¸godności wykonania obiektu budowlanego ¸ p°ojektemI o dop°owad¸eniu
do należytego stanu i po°¸ądku te°enu budowyI a także J w °a¸ie ko°¸ystania J ¸ ulicyI sąsiedniej nie°uchomościI
budynku lub lokaluI
• dokumentację powykonawc¸ąI tjK dokumentację p°ojektową Ep°ojekt budowlanyI p°ojekt wykonawc¸y o°a¸ inne
p°ojekty specjalistyc¸neF ¸ naniesionymi ¸mianami dokonanymi w t°akcie wykonania °obótI
• potwie°d¸one p°¸e¸ p°ojektanta i inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoI o°a¸ ¸ geode¸yjnymi pomia°ami
powykonawc¸ymiI
• s¸c¸egółowe specyfikacje technic¸ne wykonania i odbio°u °obót Epodstawowe specyfikacje ¸ umowy i ewK
u¸upełniające lub ¸amienneFI
• ewentualne °ecepty i ustalenia technologic¸neI
• d¸iennik budowyI d¸iennik montażu i książka obmia°ów Eo°yginałyFI
• wyniki badań kont°olnych o°a¸ badań labo°ato°yjnychI ¸godnie ¸e s¸c¸egółowymi specyfikacjami technic¸nymi
i ewentualnym m°og°amem ¸apewnienia jakościI
• p°otokoły odbio°ów c¸ęściowychI etapowychI °obót ¸anikających i ulegających ¸ak°yciuI
• dekla°acje ¸godności lub ce°tyfikaty ¸godności wbudowanych mate°iałówI ce°tyfikaty na ¸nak be¸piec¸eństwaI
¸godnie ¸e s¸c¸egółowymi specyfikacjami technic¸nymi i m°og°amem ¸apewnienia jakościI• °ysunki
EdokumentacjeF na wykonanie °obót towa°¸ys¸ących inwestycjiI npK p°¸ełożenie instalacji pod¸iemnychI o°a¸
p°otokoły odbio°u i p°¸eka¸ania tych °obót właścicielom instalacjiI

• geode¸yjną inwenta°y¸ację powykonawc¸ą °obót i sieci u¸b°ojenia te°enuI
• kopię mapy ¸asadnic¸ej powstałej w wyniku geode¸yjnej inwenta°y¸acji powykonawc¸ejK
fuK olwifCwbkfb olBÓT
oo¸lic¸anie °obót podstawowych będ¸ie dokonane w systemie °yc¸ałtowym ¸godnie ¸ a°tK S4T i S4U kKcK wasady
płatności ¸a wykonane °oboty ¸ostaną ok°eślone p°¸e¸ fnwesto°a w p°ojekcie umowy na wykonanie °obót K
Cena ¸a °oboty tymc¸asowe npK odwodnienia wykopówI ¸abe¸piec¸enie wykopów i inKI a także p°ace
towa°¸ys¸ąceI npK p°ace geode¸yjneI o°gani¸acja °uchu i inK będ¸ie wlic¸ona w cenę °obót podstawowychK
oo¸lic¸enia ¸a wykonane °oboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych p°¸e¸
wykonawcę i akceptowane p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u inwesto°skiegoK
m°¸ejściowe świadectwa płatności są wystawiane p°¸e¸ wykonawcę i akceptowane p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u
inwesto°skiego na podstawie „tyka¸u °obót wykonanych c¸ęściowo"K wasady °o¸lic¸ania i płatności ¸a
wykonane °oboty będą ok°eślone w umowieK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MNKMMKMM
ooboty °o¸bió°koweW hla CmsW 4RNNNNMMJV
NK tpTĘm
NKNKm°¸edmiot ppecyfikacji Technic¸nej
m°¸edmiotem niniejs¸ej specyfikacji technic¸nej EpTF są wymagania ogólne dotyc¸ące wykonania i odbio°u
°obót demontażowych i °o¸bió°kowych w ¸wią¸ku ¸ p°¸edmiotem umowyK
NKOK wak°es stosowania ppecyfikacji Technic¸nej
ppecyfikacja Technic¸na jest stosowana jako aokument m°¸eta°gowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji oobót
wymienionych w pKNKNK
lKPK wak°es °obót objętych ppecyfikacji Technic¸nej
m°¸ewidywane °oboty °o¸bió°kowe i demontażoweW
J demontaż c¸ęści ścian pod pos¸e°¸enia d°¸wi i b°amy ga°ażowej
J demontaż stola°ki d°¸wiowej i okiennej
J demontaż °ynienI °u° spustowychI ob°óbek i pok°ycia dachu
J demontaż elementów instalacji elekt°yc¸nej na elewacjach
J demontaż instalacji odg°omowej
J demontaż g°¸ejników
J demontaż kotła CKlK
1.4.

lk°eślenia podstawowe

ptosowane ok°eślenia podstawowe są ¸godne ¸ obowią¸ującymiI odpowiednimi polskimi no°mami o°a¸ ¸
definicjami podanymi w pT „tymagania ogólne"K
1.5.

lgólne wymagania dotyc¸ące °obót

lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w pT „tymagania ogólne"K
2.jATbofAŁY
OKNK lgólne wymagania dotyc¸ące mate°iałów
kie występują
3.

pmowĘT

3.1.

lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu

lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podano w pT „tymagania ogólne"K
3.2.

pp°¸ęt do wykonania °obót ¸wią¸anych ¸ °obotami demontażowymi i °o¸bió°kowymiK

ao wykonania °obót ¸wią¸anych ¸ wybu°¸eniem obiektów budowlanych należy stosowaćW
J młoty wybu°¸eniowe
J nożyce tnąco J k°us¸ąceI
J °us¸towaniaI °ynny ¸sypowe do g°u¸uI
J elekt°ona°¸ęd¸iaI
J kontene°y na g°u¸I
J ¸wyżkaI hyd°aulic¸ne ag°egatyI piłyI młotyI samochody dostawc¸e i t°anspo°toweI

ToAkpmloT

4.
4.1.

lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu

lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu podano w pT „tymagania ogólne"K
4.2.

T°anspo°t mate°iałów ¸ °o¸bió°ki

jate°iał ¸ °o¸bió°kiLdemontażu można p°¸ewo¸ić dowolnym ś°odkiem t°anspo°tuK
5.tYhlkAkfb olBÓT
RKNK lgólne ¸asady wykonania °obót
lgólne ¸asady wykonania °obót W
RKO m°¸ygotowanie te°enu °o¸bió°ki
Te°en °o¸bió°ki należy og°od¸ić i o¸nakować tablicami info°macyjnymi i ¸nakami ost°¸egawc¸ymi a st°efę
°o¸bió°ki ¸amknąć nie dopus¸c¸ając do wejścia osób post°onnychK w uwagi na występujące w bliskim
sąsied¸twie lic¸ne d°¸ewaI należy je ¸abe¸piec¸yć p°¸ed ewentualnym us¸kod¸eniem g°u¸em wybu°¸eniowymI
npK odeskowaćK
5.3.
-

m°¸ebieg °obót

ws¸ystkie ¸demontowane mate°iały i u°¸ąd¸enia należy poddać seg°egacji i składować je w miejscach do

tego wy¸nac¸onych
J należy uniknąć powstawania pyłu i ku°¸uI ciągle polewając miejsca wybu°¸ane wodąK
J ws¸ystkie obiekty p°¸ewid¸iane do °o¸bió°kiI wykonane ¸ elementów możliwych do powtó°nego
wyko°¸ystania powinny być usuwane be¸ powodowania ¸będnych us¸kod¸eń
J o ile u¸yskane elementy nie stają się własnością tykonawcyI powinien on p°¸ewieźć je na miejsce ok°eślone
w ppT lub wska¸ane p°¸e¸ wamawiającego
J elementy i mate°iałyI któ°e ¸godnie ¸ ppT stają się własnością tykonawcyI powinny być usunięte ¸ te°enu
budowyK
SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT
SKNK lgólne ¸asady kont°oli jakości °obót
lgólne ¸asady kont°oli jakości °obót podano w pT „tymagania ogólne"K
pp°awd¸enie jakości °obót polega na wi¸ualnej ocenie kompletności usunięcia °es¸tekI g°u¸uI kamieni i
elementów budowlanych o°a¸ sp°awd¸eniu us¸kod¸eń elementów p°¸ewid¸ianych do powtó°nego
wyko°¸ystaniaK
TK lBjfAo olBÓT
7.1.

lgólne ¸asady obmia°u °obót

lgólne ¸asady obmia°u °obót podano w pT „tymagania ogólne"K
7.2.

gednostka obmia°owa

gednostką obmia°ową jest s¸tI mOI mP °o¸eb°anych elementów obiektów budowlanych
8.laBflo olBlT
lgólne ¸asady odbio°u °obót podano w pT „tymagania ogólne"K
9.mlapTAtA mŁATklŚCf
Cena °obót obejmujeW
J °oboty p°¸ygotowawc¸eI
J ¸abe¸piec¸enie te°enu °obótI

J °o¸eb°anie i wybu°¸enie elementów obiektów budowlanychI
J odwie¸ienie mate°iału ¸ °o¸bió°ki na wysypiskoI
J upo°¸ądkowanie miejsca p°owad¸onych °obót
10.

mowbmfpY wtfĄwAkb

kie występująK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MOKMMKMM
ooboty ¸iemne hla CmsW 4RNNNOMMJM
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania i
odbio°u °obót ¸iemnych ¸wią¸anych ¸ wykonaniem wykopówK
NKOK wak°es stosowania ppT
p¸c¸egółowa specyfikacja technic¸na EppTF jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y
¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacja obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów ¸wią¸anych ¸ dociepleniem ścian fundamentowychK
t ¸ak°es °obót wchod¸iW
J usunięcie wa°stwy ¸iemi u°od¸ajnej EhumusFI
J wykonanie wykopówI
J w °a¸ie koniec¸ności J odwodnienie wykopówI
J ¸asypanie wykopów ¸ ¸agęs¸c¸eniemK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppT są ¸godne ¸ definicjami ¸awa°tymi w odpowiednich no°mach i wytyc¸nych
o°a¸ ok°eśleniami podanymi w ppT „tymagania ogólne"K
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a jakość wykonania °obótI be¸piec¸eństwo ws¸elkich c¸ynności na te°enie
budowyI metody użyte p°¸y budowie o°a¸ ¸a ich ¸godność ¸ dokumentacją p°ojektowąI ppT i poleceniami
fnżynie°aK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
OK jate°iały
OKNK tymagania ogólne
ts¸ystkie mate°iały stosowane do wykonania °obót mus¸ą być ¸godne ¸ wymaganiami niniejs¸ej ppT i
dokumentacji p°ojektowejK
ao wykonania °obót mogą być stosowane wy°oby budowlane spełniające wa°unki ok°eślone wW
• rstawie ¸ dnia N lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityW a¸K rK ¸ OMMP °KI k° OMNI po¸K OMNSI ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
• rstawie ¸ dnia NM kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸ OMM4 °KI k° VOI po¸K UUNFI
• rstawie ¸ dnia PM sie°pnia OMMO °K o systemie oceny ¸godności Ea¸K rK ¸ OMMO °KI k° NSSI po¸K NPSMI ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFK
ka tykonawcy spoc¸ywa obowią¸ek posiadania dokumentacji wy°obu budowlanego wymaganej p°¸e¸ wLw
ustawy lub °o¸po°¸ąd¸enia wydane na podstawie tych ustawK
OKOK tymagania s¸c¸egółowe
m°¸y wykonaniu °obót ¸iemnychI ¸wią¸anych ¸ wykonaniem wykopówI mate°iały występują jako ¸abe¸piec¸enie
ska°p wykopów i elementy odwodnieniaK
PK pp°¸ęt
ooboty ¸iemne mogą być wykonywane °ęc¸nie lub mechanic¸nie p°¸y użyciu dowolnego sp°¸ętu
p°¸e¸nac¸onego do wykonywania ¸amie°¸onych °obótK

pp°¸ęt wyko°¸ystywany p°¸e¸ tykonawcę powinien być sp°awny technic¸nie i spełniać wymagania technic¸ne
w ¸ak°esie BemK
lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podano w ppT „tymagania ogólne"K
4K T°anspo°t
jate°iały ¸ wykopów mogą być p°¸ewożone dowolnymi ś°odkami t°anspo°tuI dopus¸c¸onymi do wykonywania
¸amie°¸onych °obótK r°obek należy umieścić °ównomie°nie na całej powie°¸chni ładunkowej i ¸abe¸piec¸yć
p°¸ed spadaniem lub p°¸esuwaniemK ts¸elkie ¸aniec¸ys¸c¸enia lub us¸kod¸enia d°óg public¸nych i doja¸dów
do te°enu budowy tykonawca będ¸ie usuwał na bieżąco i na własny kos¸tK
tykonawca °obót będący posiadac¸em odpadów Ewytwó°caF ¸obowią¸any jest posiadać stosowne po¸wolenia
na p°owad¸enie gospoda°ki odpadamiI w tym na ich t°anspo°t Eustawa ¸ dnia OTKM4KOMMN °K o odpadach J a¸K rK
k° SO po¸K SOU ¸ późniejs¸ymi ¸mianamiFK
Ś°odki t°anspo°tu wyko°¸ystywane p°¸e¸ tykonawcę powinny być sp°awne technic¸nie i spełniać wymagania
technic¸ne w ¸ak°esie Bem o°a¸ p°¸episów o °uchu d°ogowymK
lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu podano w ppT „tymagania ogólne"K
RK tykonanie °obót
RKNK tymagania ogólne
lgólne wymagania dotyc¸ące wykonania °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
tykonanie °obót powinno być ¸godne no°mami mkJBJMSMRMWNVVVI mkJpJMOOMRWNVVU i BkJUULUVPOJMOK
RKOK pp°awd¸enie ¸godności wa°unków te°enowych ¸ p°ojektowymi
t t°akcie °eali¸acji wykopów koniec¸ne jest kont°olowanie wa°unków g°untowychK t p°¸ypadku wystąpienia
odmiennych wa°unków g°untowych od uwidoc¸nionych w p°ojekcie budowlanym tykonawca powinien
powiadomić o tym fakcie fnżynie°a i m°ojektantaK
RKPK ooboty p°¸ygotowawc¸e
m°¸ed °o¸poc¸ęciem °obót ¸wią¸anych ¸ budową powinno być wykonane p°¸ygotowanie te°enu pod budowęK
ooboty ¸iemne ¸wią¸ane ¸ wykonywaniem wykopów należy pop°¸ed¸ić wykonaniem p°¸ekopów kont°olnych w
celu ¸lokali¸owania inf°ast°uktu°y pod¸iemnej w °ejonie p°owad¸onych °obótK r°¸ąd¸enia usytuowane w
najbliżs¸ym sąsied¸twie wykopów należy ¸abe¸piec¸yć p°¸ed us¸kod¸eniemK pposób ¸abe¸piec¸enia powinien
być ¸godny ¸ dokumentacją p°ojektowąI a jeżeli dokumentacja p°ojektowa nie ¸awie°a takiej info°macji to
sposób ¸abe¸piec¸enia powinien być ¸aakceptowany p°¸e¸ fnżynie°aK
RK4K wasady wykonywania wykopów
t t°akcie p°owad¸enia p°ac budowlanych tykonawca ¸obowią¸any jest uw¸ględnić och°onę ś°odowiska na
obs¸a°¸e p°owad¸enia p°acI a w s¸c¸ególności och°onę glebyI ¸ieleniI natu°alnego uks¸tałtowania te°enu i
stosunków wodnych Eustawa ¸ dnia OTKM4KOMMN °K m°awo och°ony ś°odowiska J a¸K rK k° SO po¸K SOT ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFK tykopy powinny być wykonywane be¸ na°us¸enia natu°alnej st°uktu°y g°untu poniżej
po¸iomu posadowieniaK Ściany wykopów należy tak ks¸tałtować lub obudowaćI aby nie nastąpiło obsunięcie się
g°untuK Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób ¸godny ¸e ¸wyc¸ajową
p°aktyką inżynie°ską w całym ok°esie t°wania °obót ¸iemnychK
RKRK tykopy nie obudowane
tykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4IMM m od po¸iomu te°enu otac¸ającego wykopK
geżeli w dokumentacji p°ojektowej nie ok°eślono inac¸ej, dopus¸c¸a się stosowanie następujących
be¸piec¸nych
nachyleń ska°pW
• w g°untach spoistych EglinyI iłyF o nachyleniu OWNI

• w g°untach mało spoistych i słabych g°untach spoistych o nachyleniu NWNIORI
• w g°untach niespoistych EpiaskiI żwi°yI pospółkiF o nachyleniu NWNIRK
t wykopach ¸e ska°pami o be¸piec¸nym nachyleniu powinny być stosowane następujące ¸abe¸piec¸eniaW
• w pasie te°enu p°¸ylegającym do gó°nej k°awęd¸i wykopu na s¸e°okości °ównej PJk°otnej głębokości wykopu
powie°¸chnia powinna być wolna od nasypów i mate°iałówI o°a¸ mieć spadki umożliwiające odpływ wód
opadowychI
• na°us¸enie stanu natu°alnego ska°pyI jak npK °o¸mycie p°¸e¸ wody opadoweI powinno być usuwane ¸
¸achowaniem be¸piec¸nych nachyleńI
• stan ska°p należy ok°esowo sp°awd¸ać w ¸ależności od występowania nieko°¸ystnych c¸ynnikówK
• ska°py nasypu należy ch°onić p°¸e¸ ułożenie na nich geowłókniny lub c¸a°nej folii budowlanej.
RKSK ldwodnienie wykopów
tykonawca °obót powinien wykonać u°¸ąd¸eniaI któ°e ¸apewnią odp°owad¸enie wód g°untowych i opadowych
po¸a obs¸a° wykopuK t tym celuI w ¸ależności od wa°unków g°untowychI może ¸astosować systemy igłofilt°ów
lub d°enaż opaskowy ¸e studniami ¸bio°c¸ymiI ¸ któ°ych woda będ¸ie odpompowywana po¸a wykopK
kiedopus¸c¸alne jest pompowanie wody be¸poś°ednio ¸ wykopuK ldp°owad¸enie wód do istniejących
¸bio°ników natu°alnych i u°¸ąd¸eń odwadniających musi być pop°¸ed¸one u¸godnieniami ¸ odpowiednimi
instytucjamiK
RKTK Tole°ancje wykonywania wykopów
aopus¸c¸alne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynos¸ąW H NR cm J dla wymia°ów wykopów w planieI
H O cm J dla ostatec¸nej °¸ędnej dna wykopuI
H NMB J dla nachylenia ska°p wykopówK
SK hont°ola jakości °obót
tymagania dla °obót ¸iemnych ¸wią¸anych ¸ wykonaniem wykopów podano w punkcie RK pp°awd¸enie
jakościowe i odbió° °obót ¸iemnych powinny być wykonane ¸godnie ¸ no°mamiK
pp°awd¸enie i kont°ola w c¸asie wykonywania °obót o°a¸ po ich ¸akońc¸eniu powinny obejmowaćW
• sp°awd¸enie ¸godności wykonania °obót ¸ dokumentacjąI
• kont°olę p°awidłowości wytyc¸enie °obót w te°enieI
• sp°awd¸enie p°¸ygotowania te°enuI
• kont°olę °od¸aju i stanu g°untu w podłożuI
• sp°awd¸enie wymia°ów wykopówI
• sp°awd¸enie ¸abe¸piec¸enia i odwodnienia wykopówK
lcena pos¸c¸ególnych etapów °obót potwie°d¸ana jest wpisem do a¸iennika BudowyK lgólne wymagania
dotyc¸ące kont°oli jakości °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
TK lbmia° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące obmia°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K gednostką obmia°ową jest
mP Emet° s¸eściennyF wykonanych wykopówK
UK ldbió° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące odbio°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
ooboty ¸iemne ¸wią¸ane ¸ wykonaniem wykopów u¸naje się ¸a wykonane ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI
niniejs¸ą ppT i wymaganiami fnżynie°aI jeżeli ws¸ystkie pomia°y i badania ¸ ¸achowaniem tole°ancji podanych
w dokumentacji p°ojektowej lub niniejs¸ej ppT dały wyniki po¸ytywneK
VK modstawa płatności
lgólne wymagania dotyc¸ące podstawy płatności podano w ppT „tymagania ogólne"K modstawę płatności

stanowi cena wykonania N mP wykopów w g°uncieI w stanie °od¸imymK Cena jednostkowa obejmujeW
• p°ace pomia°owe i °oboty p°¸ygotowawc¸eI
• o¸nakowanie °obótI
• wy¸nac¸enie ¸a°ysu wykopuI
• odspojenie g°untu ¸e ¸łożeniem na odkład lub ¸aładowaniem na samochody i odwie¸ieniem na miejsce
odwożenia mas ¸iemnychI
• odwodnienie wykopuI
• ut°¸ymanie wykopuI
• p°¸ep°owad¸enie nie¸będnych pomia°ów i badań wymaganych ppT lub ¸leconych p°¸e¸ fnżynie°aI
• wykonanieI a następnie °o¸eb°anie d°óg doja¸dowychI
• oc¸ys¸c¸enie i upo°¸ądkowanie te°enu °obótK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJUSLBJMO4UM
d°unty budowlaneK lk°eśleniaI symboleI pod¸iał i opis g°untówK
deotechnikaK Badania poloweK
d°unty budowlaneK Badania p°óbek g°untuK
deotechnikaK ooboty ¸iemneK tymagania ogólneK
a°ogi samochodoweK ooboty ¸iemneK tymagania i badaniaK
mkJBJM44ROWOMMO mkJUULBJM44UNI mkJBJMSMRMWNVVV mkJpJMOOMRWNVVU
NMKOK fnne dokumentyW
NF rstawa ¸ dnia N lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityW a¸K rK ¸ OMMP °KI k° OMTI po¸K OMNSX ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
OF rstawa ¸ dnia NS kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸ OMM4 °KI k° VOI po¸K UUNFK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MPKMMKMM
honst°ukcje betonowe hla CmsW 4ROOPRMMJN
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania i
odbio°u °obót ¸wią¸anych ¸ wykonaniem konst°ukcji betonowychK
NKOK wak°es stosowania ppT
p¸c¸egółowa specyfikacja technic¸na EppTF jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y
¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacja obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
konst°ukcji betonowych ¸wią¸anych ¸ fundamentamiK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppT są ¸godne ¸ definicjami ¸awa°tymi w odpowiednich no°mach i wytyc¸nych
o°a¸ ok°eśleniami podanymi w ppT „tymagania ogólne"W
honst°ukcje betonowe J konst°ukcje ¸ betonu nie ¸b°ojonego lub wykonane ¸ ¸astosowaniem ¸b°ojenia wiotkimi
p°ętami stalowymi w ilości mniejs¸ej od minimalnej dla konst°ukcji żelbetowychK
honst°ukcje żelbetowe J konst°ukcje betonoweI ¸b°ojone wiotkimi p°ętami stalowymi współp°acującymi ¸
betonem w ilości nie mniejs¸ej od ilości ok°eślonej jako minimalnej dla konst°ukcji żelbetowychK
modkład betonowy EpodbetonF J wa°stwa betonu klK CULNM ¸najdująca się be¸poś°ednio pod elementami
fundamentówI posad¸ek i i¸olacjiK
Beton ¸wykły J beton o gęstości powyżej NIU kgLdcmP wykonany ¸ cementuI wodyI k°us¸ywa mine°alnego o
f°akcjach
piaskowych i g°ubs¸ych o°a¸ ewentualnych dodatków mine°alnych i domies¸ek chemic¸nychK
jies¸anka betonowa J mies¸anina ws¸ystkich składników p°¸ed ¸wią¸aniem betonuK
Beton towa°owy J mies¸anka betonowa wykonana i dosta°c¸ona p°¸e¸ wytwó°cę ¸ewnęt°¸negoK
wac¸yn cementowy J mies¸anina cementu i wodyK
wap°awa J mies¸anina cementuI wodyI składników mine°alnych i ewentualnych dodatków p°¸echod¸ących
p°¸e¸ sito kont°olne o boku oc¸ka kwad°atowego O mmK
wLc J wskaźnik wodnoJcementowyX stosunek wody do cementu w ¸ac¸ynie cementowymK
ous¸towania montażowe J pomocnic¸e budowle służące do p°¸enos¸enia obciążeń od konst°ukcji montowanej
¸ gotowych elementów lub wykonywanej na miejscuK
ous¸towania °oboc¸e J pomocnic¸e budowle służące do p°¸enos¸enia cięża°u lud¸i i sp°¸ętuK
aeskowania J pomocnic¸e budowle służące do fo°mownia elementów betonowych wykonywanych na miejscuK
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a jakość wykonania °obótI be¸piec¸eństwo ws¸elkich c¸ynności na te°enie
budowyI metody użyte p°¸y budowie o°a¸ ¸a ich ¸godność ¸ dokumentacją p°ojektowąI ppT i poleceniami
fnżynie°aK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
OK jate°iały
OKNK tymagania ogólne
ts¸ystkie mate°iały stosowane do wykonania °obót mus¸ą być ¸godne ¸ wymaganiami niniejs¸ej ppT i
dokumentacji p°ojektowejK
ao wykonania °obót mogą być stosowane wy°oby budowlane spełniające wa°unki ok°eślone wW

• rstawie ¸ dnia T lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityX a¸K rK ¸ OMMP °K k° OMTI po¸K OMNSX ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
• rstawie ¸ dnia NS kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸ OMM4 °K k° VOI po¸K UUNFI
• rstawie ¸ dnia PM sie°pnia OMMO °K o systemie oceny ¸godności Ea¸K rK ¸ OMMO °K k° NSSI po¸K NPSMI ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFK
ka tykonawcy spoc¸ywa obowią¸ek posiadania dokumentacji wy°obu budowlanego wymaganej p°¸e¸ wwK
rstawy lub °o¸po°¸ąd¸enia wydane na podstawie tych ustawK
jate°iały stosowane do wykonywania konst°ukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom
¸awa°tym w no°machW mkJpJNMM4MWNVVVI mkJUULBJMSORM lub mkJbks OMSJNWOMMO mkJbk NMMUMW OMMTK
OKOK tymagania s¸c¸egółowe

OKOKNK jies¸anka betonowa
ao wykonywania konst°ukcji betonowych i żelbetowych można stosować mies¸ankę betonową wykonywaną
samod¸ielnie p°¸e¸ tykonawcę lub mies¸ankę betonową wykonywaną w tytwó°ni Et¸wK „beton towa°owy"FK
pkładniki mies¸anki betonowej jak i sama mies¸anka mus¸ą być ¸godne ¸ wymaganiami niniejs¸ej ppT i
dokumentacji p°ojektowejK jies¸anka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom no°mW mkJpJNMM4MWNVVVI
mkJUUNJMSORM lub mkJbks OMSNK ts¸ystkie elementy konst°ukcyjneI żelbetowe ¸ostaną wykonane ¸ betonu klK
COMLORK

OKOKOK ptal ¸b°ojeniowa
ptal do ¸b°ojenia betonu powinna spełniać wymagania no°mW mkJpJNMM4MWNVVVI mkJVNLpJNMM4O I a ponadto
no°mW mkJfpl SVPRJNWNVVUI mkJfpl SVPRJNLAkWNVVUI mkJfpl SVPRJOWNVVUI mkJfpl SVPRJOLAkWNVVUI mkJUVLeJ
U4MOPKMSI mkJUOLeJVPONRK mkJbk NMMUMW OMMTK ldbió° stali ¸b°ojeniowej na budowieK
ldbió° stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutnic¸ego dołąc¸onego p°¸e¸ wytwó°cę
staliK
T°eść atestu powinna być ¸godna ¸ postanowieniami powyżej p°¸ytoc¸onych no°mK
Cechowanie wią¸ek i k°ęgów powinno być ¸godne ¸ postanowieniami powyżej p°¸ytoc¸onych no°mK
ptal ¸b°ojeniowa powinna być maga¸ynowana pod ¸adas¸eniem w p°¸eg°odach lub stojakachI ¸ pod¸iałem wg
wymia°ów i gatunkówK kależy dążyćI by stal była maga¸ynowana w miejscu nie na°ażonym na nadmie°ne
¸awilgocenie lub ¸aniec¸ys¸c¸enieK
ao montażu p°ętów ¸b°ojenia należy używać wyża°¸onego d°utu stalowegoI t¸wK wią¸ałkowegoI o ś°ednicy nie
mniejs¸ej niż NIM mmK
m°¸y ś°ednicach p°ętów więks¸ych niż NO mm stosować d°ut wią¸ałkowy o ś°ednicy NIR mmK

OKOKPK jate°iały spawalnic¸e
ao spawania należy używać elekt°ody odpowiednie do gatunku stali ¸ któ°ej wykonane jest ¸b°ojenie o°a¸
odpowiadające wymaganiom no°my mkJVNLjJSV4PMK

OKOK4K modkładki dystansowe
aopus¸c¸a się stosowanie stabili¸ato°ów i podkładek dystansowych ¸ betonu lub ¸ap°awy o°a¸ ¸ two°¸yw
s¸tuc¸nychK modkładki dystansowe mus¸ą być mocowane do p°ętówK kie dopus¸c¸a się stosowania podkładek
dystansowych ¸ d°ewnaI cegły lub p°ętów stalowychK

OKOKRK aeskowania
ao wykonywania deskowań należy stosować mate°iały ¸godne ¸ wymaganiami no°my mkJpJNMM4MWNVVVI a
ponadtoW
• d°ewno powinno odpowiadać wymaganiom no°mW mkJVOLaJVRMNTI mkJVNLaJVRMNUI mkJTRLaJVSMMMI mkJTOLaJ
VSMMOI mkJSPLBJMSORNI

• sklejka powinna odpowiadać wymaganiom no°mW mkJbk PNPJNWOMMNI mkJbk PNPJOWOMMN o°a¸ mkJbk SPSJ
PWOMMNI
• gwoźd¸ie budowlane powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJU4LjJUNMMMI
• deskowania uniwe°salne powinny być w dob°ym stanie technic¸nymI
• do sma°owania elementów deskowań stykających się ¸ betonem należy stosować ś°odki antyadhe¸yjne
pa°afinoweI p°¸e¸nac¸one do tego typu ¸astosowańK
jate°iały stosowane na deskowania nie mogą defo°mować się pod wpływem wa°unków atmosfe°yc¸nychI ani
na skutek ¸etknięcia się ¸ mies¸anką betonowąK
PK pp°¸ęt
ooboty ¸wią¸ane ¸ wykonaniem konst°ukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane °ęc¸nie lub
mechanic¸nie p°¸y użyciu dowolnego sp°¸ętu p°¸e¸nac¸onego do wykonywania ¸amie°¸onych °obótK
tykonawca powinien dysponować mKinKW
NF do p°¸ygotowania mies¸anki betonowejW
• betonia°kami o wymus¸onym d¸iałaniuI
• odpowiednio p°¸es¸koloną obsługąI
OF do wykonania deskowańW
• sp°¸ętem ciesielskimI
• samochodem sk°¸yniowymI
• żu°awiem o udźwigu dostosowanym do cięża°u elementów deskowańI
PF do p°¸ygotowania ¸b°ojeniaW
• gięta°kamiI
• nożycamiI
• p°ostowa°kami i innym sp°¸ętem stanowiącym wyposażenie ¸b°oja°niI
4F do układania mies¸anki betonowejW
• pojemnikami do betonuI
• pompami do betonuI
• wib°ato°ami wgłębnymi o odpowiedniej ś°ednicyI
• wib°ato°ami p°¸yc¸epnymiI
• łatami wib°acyjnymiI
• ¸acie°ac¸kami do betonuI
RF do ob°óbki i pielęgnacji betonuW
• s¸lifie°kami do betonuK
pp°¸ęt wyko°¸ystywany p°¸e¸ tykonawcę powinien być sp°awny technic¸nie i spełniać wymagania technic¸ne
w ¸ak°esie BemK
lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podano w ppT „tymagania ogólne"K
4K T°anspo°t
Ś°odki t°anspo°tu wyko°¸ystywane p°¸e¸ tykonawcę powinny być sp°awne technic¸nie i spełniać wymagania
technic¸ne w ¸ak°esie Bem o°a¸ p°¸episów o °uchu d°ogowymK
lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu podano w ppT „tymagania ogólne"K
4KNK T°anspo°t składników mies¸anki betonowej
pkładniki mies¸anki betonowej mogą być p°¸ewożone dowolnymi ś°odkami t°anspo°tuI p°¸e¸nac¸onymi do
wykonywania ¸amie°¸onych °obótK h°us¸ywo p°¸ewożone na samochodach cięża°owych należy umieścić
°ównomie°nie na całej powie°¸chni ładunkowej i ¸abe¸piec¸yć p°¸ed spadaniem lub p°¸esuwaniemK ts¸elkie

¸aniec¸ys¸c¸enia d°óg public¸nych tykonawca będ¸ie usuwał na bieżąco i na własny kos¸tK
4KOK T°anspo°tI podawanie i układanie mies¸anki betonowej
jies¸anki betonowe mogą być t°anspo°towane mies¸alnikami samochodowymiK flość samochodów należy
dob°ać takI aby ¸apewnić wymaganą s¸ybkość betonowania ¸ uw¸ględnieniem odległości dowo¸uI c¸asu
twa°dnienia betonu o°a¸ koniec¸nej °e¸e°wy w p°¸ypadku awa°ii samochoduK t c¸asie t°anspo°tu w mies¸ance
nie może nastąpićW seg°egacjaI ¸miana konsystencji i składuK
ts¸elkie ¸aniec¸ys¸c¸enia d°óg public¸nych tykonawca będ¸ie usuwał na bieżąco i na własny kos¸tK
RK tykonanie °obót
RKNK tymagania ogólne
lgólne wymagania dotyc¸ące wykonania °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
tykonanie °obót powinno być ¸godne no°mami mkJpJNMM4MWNVVVI mkJpJNMM4OWNVVNI mkJUULB MSORM lub mkJ
bks OMSJNI mkJSPLBJMSORNI mkJbk NMMUMW OMMTK
RKOK wak°es wykonania °obót
ooboty ¸wią¸ane ¸ wykonaniem elementów konst°ukcyjnych należy p°owad¸ić ¸godnie ¸ aokumentacją
Technic¸ną Betonowanie można °o¸poc¸ąć po u¸yskaniu ¸e¸wolenia fnżynie°aI potwie°d¸onego wpisem do
a¸iennika BudowyK

RKOKNK tykonanie deskowań
aeskowania elementów licowych powinny być wykonywane ¸ elementów deskowań uniwe°salnych
umożliwiających u¸yskanie estetyc¸nej faktu°y ¸ewnęt°¸nejK aeskowania powinny spełniać wa°unki podane w
no°mie mkJpJNMM4MWNVVVK
blementy dodatkowe można wykonać ¸ d°ewna w postaci ta°cicy lub sklejkiK jate°iały stosowane na
deskowania nie mogą defo°mować się pod wpływem wa°unków atmosfe°yc¸nychI ani na skutek ¸etknięcia się ¸
masą betonowąK
blementy ulegające ¸ak°yciu można deskować p°¸y użyciu ta°cicyK aeskowania ¸ ta°cicy należy wykonać ¸
desek d°¸ew iglastych klasy nie niżs¸ej niż hOTK aeski g°ubości nie mniejs¸ej niż NU mm i s¸e°okości nie
więks¸ej niż NU cmI powinny być jednost°onne st°ugane i p°¸ygotowane do ¸estawienia na pió°o i wpustK t
p°¸ypadku stosowania desek be¸ wpustu i pió°a należy s¸c¸eliny międ¸y deskami us¸c¸elnić taśmami ¸ blachy
metalowej lub ¸ two°¸yw s¸tuc¸nych albo masami us¸c¸elniającymi ¸ two°¸yw s¸tuc¸nychK kależy ¸w°ócić
s¸c¸ególną uwagę na us¸c¸elnienie styków ścian ¸ dnem deskowaniaK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do betonowania należy usunąć ¸ powie°¸chni deskowania ws¸elkie ¸aniec¸ys¸c¸enia
Ewió°yI wodęI lódI liścieI elekt°odyI gwoźd¸ieI d°ut wią¸ałkowy itpKFK
aopus¸c¸alne odchylenia od wymia°ów nominalnych p°¸ewid¸ianych p°ojektem należy p°¸yjmować ¸godnie ¸
odpowiednimi no°mamiK

RKOKOK ous¸towania
ous¸towania należy wykonywać ¸godnie ¸ ppT dotyc¸ącą wykonania °us¸towańK

RKOKPK m°¸ygotowanie ¸b°ojenia
m°ęty i walcówki p°¸ed ich użyciem do ¸b°ojenia konst°ukcji należy oc¸yścić ¸ ¸end°yI luźnych płatków °d¸yI
ku°¸u i błotaK m°ęty ¸b°ojenia ¸aniec¸ys¸c¸one tłus¸c¸em Esma°yI oliwaF lub fa°bą olejną należy opalać npK
lampami lutownic¸ymiI aż do całkowitego usunięcia ¸aniec¸ys¸c¸eńK
C¸ys¸c¸enie p°ętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi ¸mian we właściwościach
technic¸nych stali ani późniejs¸ej ko°o¸jiK
ptal pok°ytą °d¸ą oc¸ys¸c¸a się s¸c¸otkami °ęc¸nie lub mechanic¸nieK mo oc¸ys¸c¸eniu należy sp°awd¸ić
wymia°y p°¸ek°oju pop°¸ec¸nego p°ętówK ptal tylko ¸abłoconą można ¸mywać st°umieniem wodyK m°ęty

oblod¸one odm°aża się st°umieniem ciepłej wodyK ptal na°ażoną na choćby chwilowe d¸iałanie słonej wody
należy ¸myć wodą słodkąK aopus¸c¸alna wielkość miejscowego wyk°¸ywienia p°ętów nie powinna p°¸ek°ac¸ać
4 mmI w p°¸ypadku więks¸ych odchyłek stal ¸b°ojeniową należy p°ostowaćK
m°ęty ucina się ¸ dokładnością do N cmK Cięcie p°¸ep°owad¸a się p°¸y pomocy mechanic¸nych nożyK
aopus¸c¸a się °ównież cięcie palnikiem acetylenowymK
eakiI odgięcia i °o¸mies¸c¸enie ¸b°ojenia należy wykonywać wg dokumentacji p°ojektowejK dięcie p°ętów
należy wykonać ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąK
kależy ¸w°ócić uwagę p°¸y odbio°¸e haków i odgięć na ich st°onę ¸ewnęt°¸nąK kiedopus¸c¸alne są tam
pęknięcia powstałe podc¸as wyginaniaK

RKOK4K jontaż ¸b°ojenia
wb°ojenie należy układać po sp°awd¸eniu i odbio°¸e deskowańK
kie należy podwies¸ać i mocować do ¸b°ojenia deskowańI pomostów t°anspo°towychI u°¸ąd¸eń wytwó°c¸ych i
montażowychK
jontaż ¸b°ojenia ¸ pojedync¸ych p°ętów powinien być dokonywany be¸poś°ednio w deskowaniuK jontaż
¸b°ojenia be¸poś°ednio w deskowaniu ¸aleca się wykonywać p°¸ed ustawieniem s¸alowania boc¸negoK jontaż
¸b°ojenia fundamentów wykonać na podbetonieK
ala ¸achowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu ¸b°ojenie podpie°ać podkładkami betonowymi
lub ¸ two°¸yw s¸tuc¸nych o g°ubości °ównej g°ubości otuleniaK ptosowanie innych sposobów ¸apewnienia
otulinyI a s¸c¸ególnie podkładek ¸ p°ętów stalowychI jest niedopus¸c¸alneK ka wysokości ścian licowych
wykonuje się koniec¸ne otulenie ¸a pomocą podkładek plastykowych pie°ścieniowychK ood¸aj podkładek
dystansowych podlega akceptacji p°¸e¸ fnżynie°aK p¸kielety ¸b°ojenia powinny byćI o ile to możliweI
p°efab°ykowane na ¸ewnąt°¸K
t s¸kieletach tych węzły na p°¸ecięciach p°ętów powinny być połąc¸one p°¸e¸ spawanieI ¸g°¸ewanie lub
wią¸anie na podwójny k°¸yż wyża°¸onym d°utem wią¸ałkowymW
• p°¸y ś°ednicy p°ętów do NO mm J o ś°ednicy nie mniejs¸ej niż NIM mmI
• p°¸y ś°ednicy p°ętów powyżej NO mm J o ś°ednicy nie mniejs¸ej niż NIR mmK
rkład ¸b°ojenia konst°ukcji musi umożliwić jego dokładne otoc¸enie p°¸e¸ jedno°odny betonK mo ułożeniu
¸b°ojenia w deskowaniuI °o¸mies¸c¸enie p°ętów w¸ględem siebie i w¸ględem deskowania nie może ulec
¸mianieK
oo¸staw ¸b°ojeniaI ś°ednice i otuliny powinny być ¸godne ¸ dokumentacją p°ojektowąK
rkładanie ¸b°ojenia be¸poś°ednio na deskowaniu i podnos¸enie na odpowiednią wysokość w t°akcie
betonowania jest nie dopus¸c¸alneK
Łąc¸enie p°ętów należy wykonywać ¸godnie ¸ mkJVNLpJNMM4OK ao ¸g°¸ewania i spawania p°ętów mogą być
dopus¸c¸eni tylko spawac¸e mający odpowiednie up°awnieniaK pk°¸yżowania p°ętów należy wią¸ać miękkim
d°utem lub spawać w ilości min PMB sk°¸yżowańK jinimalna odległość od k°¸ywi¸ny p°ęta do miejsca gd¸ie
można na nim położyć spoinę wynosi NM dK

RKOKRK tbudowanie mies¸anki betonowej
RKOKRKNK modawanie i układanie mies¸anki betonowej
ooboty ¸wią¸ane ¸ podawaniem i układaniem mies¸anki betonowej powinny być wykonywane ¸godnie ¸
wymaganiami no°my mkJpJNMM4MWNVVVK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do układania betonu należy sp°awd¸ićW położenie ¸b°ojeniaI ¸godność °¸ędnych ¸
p°ojektemI c¸ystość deskowania o°a¸ obecność wkładek dystansowych ¸apewniających wymaganą wielkość
otulinyK

RKOKRKOK wagęs¸c¸enie betonuW
ooboty ¸wią¸ane ¸ ¸agęs¸c¸aniem betonu powinny być wykonywane ¸godnie ¸ wymaganiami no°my mkJpJ
NMM4MWNVVVK
RKOKRKPK m°¸e°wy w betonowaniu
m°¸e°wy w betonowaniu należy sytuować w miejscach up°¸ednio p°¸ewid¸ianych w dokumentacji p°ojektowej
lub w dokumentacji technologic¸nej u¸godnionej ¸ m°ojektantemK
rks¸tałtowanie powie°¸chni betonu w p°¸e°wie °oboc¸ej powinno być u¸godnione ¸ m°ojektantemI a w
p°osts¸ych p°¸ypadkach można się kie°ować ¸asadąI że powinna ona być p°ostopadła do kie°unku nap°ężeń
głównychK mowie°¸chnia betonu w miejscu p°¸e°wania betonowania powinna być sta°annie p°¸ygotowana do
połąc¸enia betonu stwa°dniałego ¸e świeżym p°¸e¸W
• usunięcie ¸ powie°¸chni betonu stwa°dniałegoI luźnych ok°uchów betonu o°a¸ wa°stwy po¸ostałego s¸kliwa
cementowegoI
• obfite ¸wilżenie wodą i na°¸ucenie kilkumilimet°owej wa°stwy ¸ap°awy cementowej o stosunku ¸bliżonym do
¸ap°awy w betonie wykonywanym albo też na°¸ucenie cienkiej wa°stwy ¸ac¸ynu cementowegoK
mowyżs¸e ¸abiegi należy wykonać be¸poś°ednio p°¸ed °o¸poc¸ęciem betonowaniaK
t p°¸ypadku p°¸e°wy w układaniu betonu ¸agęs¸c¸onego p°¸e¸ wib°owanieI w¸nowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu P god¸in lub po całkowitym stwa°dnieniu betonuK
geżeli tempe°atu°a powiet°¸a jest wyżs¸a niż OMC to c¸as t°wania p°¸e°wy nie powinien p°¸ek°ac¸ać O god¸inK
mo w¸nowieniu betonowania należy unikać dotykania wib°ato°em deskowaniaI ¸b°ojenia i pop°¸ednio ułożonego
betonuK
RKOKRK4K tymagania p°¸y p°acy w nocy
t p°¸ypadkuI gdy betonowanie konst°ukcji wykonywane jest także w nocyI koniec¸ne jest wc¸eśniejs¸e
p°¸ygotowanie odpowiedniego oświetlenia ¸apewniającego p°awidłowe wykonawstwo °obót i dostatec¸ne
wa°unki be¸piec¸eństwa p°acyK

RKOKSK ta°unki atmosfe°yc¸ne p°¸y układaniu mies¸anki betonowej i wią¸aniu betonu
RKOKSKNK Tempe°atu°a otoc¸enia
Betonowanie należy wykonywać wyłąc¸nie w tempe°atu°ach nie niżs¸ych niż HR°CI ¸achowuj ąc wa°unki
umożliwiające u¸yskanie p°¸e¸ beton wyt°¸ymałości co najmniej NR jma p°¸ed pie°ws¸ym ¸ama°¸nięciemK t
wyjątkowych p°¸ypadkach dopus¸c¸a się betonowanie w tempe°atu°¸e do JRCI jednak wymaga to ¸gody
fnżynie°aI potwie°d¸onej wpisem do a¸iennika BudowyK gednoc¸eśnie należy ¸apewnić mies¸ankę betonową o
tempe°atu°¸e HOM°C w chwili układania i ¸abe¸piec¸e nie ufo°mowanego elementu p°¸ed ut°atą ciepła w c¸asie
co najmniej T dni lub u¸yskania p°¸e¸ beton wyt°¸ymałości co najmniej NR jmaK
RKOKSKOK wabe¸piec¸enie podc¸as opadów
m°¸ed p°¸ystąpieniem do betonowania należy p°¸ygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego

des¸c¸uK

honiec¸ne

jest

p°¸ygotowanie

odpowiedniej

ilości

osłon

wodos¸c¸elnych

dla

¸abe¸piec¸enia odk°ytych powie°¸chni świeżego betonuK
RKOKSKPK wabe¸piec¸enie betonu p°¸y niskich tempe°atu°ach otoc¸eniaK
m°¸y niskich tempe°atu°ach otoc¸enia ułożony beton powinien być ch°oniony p°¸ed ¸ama°¸nięciem p°¸e¸ ok°es
po¸walający na u¸yskanie wyt°¸ymałości co najmniej NR jmaK
r¸yskanie wyt°¸ymałości NR jma powinno być ¸badane na p°óbkach p°¸echowywanych w takich samych
wa°unkach jak ¸abetonowana konst°ukcjaK
m°¸y p°¸ewidywaniu spadku tempe°atu°y poniżej MC w ok°esie twa°dnienia betonu nale ży wc¸eśniej podjąć
d¸iałania o°gani¸acyjne po¸walające na odpowiednie osłonięcie i podg°¸anie ¸abetonowanej konst°ukcjiK

RKOKTK mielęgnacja betonu
ooboty ¸wią¸ane ¸ pielęgnacją betonu powinny być wykonywane ¸godnie ¸ wymaganiami no°my mkJpJ
NMM4MWNVVVK
toda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania no°my mkJUULBJPOORMK
t c¸asie doj°¸ewania betonu elementy powinny być ch°onione p°¸ed ude°¸eniami i d°ganiamiK
oo¸fo°mowanie konst°ukcji może nastąpić po osiągnięciu p°¸e¸ beton wyt°¸ymałości °o¸fo°mowania dla
konst°ukcji
monolityc¸nych E¸godnie ¸ no°mą mkJSPLBJMSORNFK
SK hont°ola jakości
SKNK tymagania ogólne
hont°ola jakości wykonania konst°ukcji betonowych i żelbetowych polega na sp°awd¸eniu ¸godności ¸
dokumentacją p°ojektową o°a¸ wymaganiami podanymi w no°mie mkJpJNMM4MWNVVV o°a¸ niniejs¸ej ppTK
lcena pos¸c¸ególnych etapów °obót potwie°d¸ana jest wpisem do a¸iennika BudowyK lgólne wymagania
dotyc¸ące kont°oli jakości °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
SKOK wak°es kont°oli i badań
SKOKNK aeskowanie
hont°ola deskowania p°¸ed p°¸ystąpieniem do betonowania musi być dokonana p°¸e¸ fnżynie°a i potwie°d¸ona
wpisem do a¸iennika BudowyK
aeskowanie powinno odpowiadać wymaganiom ¸awa°tym w no°mach mkJpJNMM4MWNVVV i mkJVPLpJNMMUM o°a¸
niniejs¸ej ppTK pp°awd¸enie polega naW
• sp°awd¸eniu stanu technic¸nego deskowań uniwe°salnych p°¸ed ¸astosowaniemI
• sp°awd¸eniu cech geomet°yc¸nych deskowania p°¸ed betonowaniemI
• sp°awd¸eniu statec¸ności deskowaniaI
• sp°awd¸eniu s¸c¸elności deskowaniaI
• sp°awd¸eniu c¸ystości deskowaniaI
• sp°awd¸eniu powie°¸chni deskowaniaI
• sp°awd¸eniu pok°ycia deskowania ś°odkiem antyadhe¸yjnymI
• sp°awd¸eniu klasy d°ewna i jego wadI
• sp°awd¸eniu geode¸yjnym po¸iomu dolnej powie°¸chni deskowaniaI
• sp°awd¸eniu geode¸yjnym położenia gó°nego po¸iomu betonowaniaK
SKOKOK ous¸towania
ous¸towania należy kont°olować ¸godnie ¸ ppT dotyc¸ącą wykonania °us¸towańK
SKOKPK wb°ojenie
hont°ola ¸b°ojenia p°¸ed p°¸ystąpieniem do betonowania musi być dokonana p°¸e¸ fnżynie°a i potwie°d¸ona
wpisem do a¸iennika BudowyK
wb°ojenie powinno być ¸godne ¸ dokumentacją p°ojektową o°a¸ odpowiadać wymaganiom ¸awa°tym w
no°mach mkJpJNMM4MWNVVV i mkJVNLpJNMM4OI mkJbk NMMUMW OMMTI a także niniejs¸ej ppTK wak°es sp°awd¸enia
o°a¸ wymagania i tole°ancje podają powyżej p°¸ytoc¸one no°myK
SKOK4K pkładniki mies¸anki betonowej
ka tykonawcy spoc¸ywa obowią¸ek ¸apewnienia wykonania badań labo°ato°yjnych p°¸ewid¸ianych no°mami
mkJpJNMM4MWNVVVI mkJUULBJMUORM i niniejs¸ą ppTI o°a¸ g°omad¸enieI p°¸echowywanie i oka¸ywanie
fnżynie°owi ws¸ystkich wyników badań dotyc¸ących jakości stosowanych mate°iałówK
SKOKRK jies¸anka betonowa

ka tykonawcy spoc¸ywa obowią¸ek ¸apewnienia wykonania badań labo°ato°yjnych p°¸ewid¸ianych no°mami
mkJpJNMM4MWNVVVI mkJUULBJMSORM i niniejs¸ą ppT o°a¸ g°omad¸enieI p°¸echowywanie i oka¸ywanie
fnżynie°owi ws¸ystkich wyników badań dotyc¸ących jakości betonu i stosowanych mate°iałówK jies¸anka
betonowa powinna mieć właściwości ¸godne ¸ postanowieniami no°my mkJpJNMM4MWNVVV o°a¸ niniejs¸ej ppTK
SKOKSK tbudowanie mies¸anki betonowej
ta°unki wbudowania mies¸anki betonowej powinny być ¸godne ¸ no°mą mkJpJNMM4MWNVVV o°a¸ niniejs¸ą ppTK
wak°es sp°awd¸enia i wymagania podaje powyżej p°¸ytoc¸ona no°maK
SKOKTK mielęgnacja betonu
ta°unki pielęgnacji betonu powinny być ¸godne ¸ no°mą mkJpJNMM4MWNVVV o°a¸ niniejs¸ą ppTK wak°es
sp°awd¸enia i wymagania podaje powyżej p°¸ytoc¸ona no°maK
SKOKUK Beton
Beton powinien mieć właściwości ¸godne postanowieniami no°my mkJpJNMM4MWNVVV o°a¸ niniejs¸ej ppTK
SKOKVK hont°ola wykońc¸enia powie°¸chni betonu
tykońc¸enie powie°¸chni betonu powinno być ¸godne ¸ dokumentacją p°ojektowąI postanowieniami no°my
mkJpJNMM4MWNVVV o°a¸ niniejs¸ej ppTK
wak°es sp°awd¸eniaI wymagania i tole°ancje podaje powyżej p°¸ytoc¸ona no°maK
SKOKNMK hont°ola sp°¸ętu
pp°¸ęt powinien być ¸godny ¸ postanowieniami niniejs¸ej ppTK pp°awd¸enie polega naW
• kont°oli miejsca p°¸echowywania c¸ynników p°odukcjiI
• sp°awd¸eniu u°¸ąd¸eń do ważenia i mies¸aniaI
• sp°awd¸eniu betonia°kiI
• sp°awd¸eniu samochodów do p°¸ewo¸u mies¸anki betonowejI
• sp°awd¸eniu pomp do podawania mies¸anki betonowejI
• sp°awd¸eniu u°¸ąd¸eń do ¸agęs¸c¸ania mies¸anki betonowejI
• sp°awd¸eniu u°¸ąd¸eń do pielęgnacji i ob°óbki betonuK
ts¸ystkie °oboty ujęte w niniejs¸ej ppT podlegają odbio°owiI a ocena pos¸c¸ególnych etapów °obót
potwie°d¸ana jest wpisem do a¸iennika BudowyK
TK lbmia° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące obmia°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K gednostką obmia°ową sąW
• mP Emet° s¸eściennyF wykonanych konst°ukcji betonowych i żelbetowychI
• t EtonaF wykonania i montażu ¸b°ojenia ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektową i obmia°em °obótK
UK ldbió° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące odbio°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
honst°ukcje betonowe i żelbetowe u¸naje się ¸a wykonane ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI niniejs¸ą ppT i
wymaganiami fnżynie°aI jeżeli ws¸ystkie pomia°y i badania ¸ ¸achowaniem tole°ancji podanych w dokumentacji
p°ojektowejI p°¸ywołanych no°mach dały wyniki po¸ytywneK
VK modstawa płatności
lgólne wymagania dotyc¸ące podstawy płatności podano w ppT „tymagania ogólne"K
modstawę płatności stanowi cena wykonania N mP konst°ukcji betonowej lub żelbetowej o°a¸ N tony wykonania i
montażu ¸b°ojenia ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI obmia°em w te°enie i oceną jakości wykonania °obót na
podstawie wyników pomia°ów i badań labo°ato°yjnychK Cena jednostkowa obejmujeW
• dosta°c¸enie i składowanie nie¸będnych c¸ynników p°odukcjiI
• p°ace pomia°owe i p°¸ygotowawc¸ych

• oc¸ys¸c¸enie podłożaI
• wykonanie deskowania ¸ °us¸towaniemI
• pok°ycie deskowań ś°odkiem antyadhe¸yjnymI
• oc¸ys¸c¸enie i wyp°ostowanie ¸b°ojeniaI
• p°¸ycięcieI wygięcie i łąc¸enie ¸b°ojeniaI
• montaż ¸b°ojenia w deskowaniu w°a¸ ¸ jego stabili¸acją i ¸apewnieniem odpowiednich otulinI
• oc¸ys¸c¸enie deskowań be¸poś°ednio p°¸ed ułożeniem mies¸anki betonowejI
• p°¸ygotowanie mies¸anki betonowejI
• ułożenie mies¸anki betonowejI ¸ wykonaniem p°ojektowanych otwo°ówI ¸abetonowaniem ¸akotwień i ma°ekI
¸agęs¸c¸eniem i wy°ównaniem powie°¸chniI
• pielęgnację betonuI
• °o¸bió°kę deskowania i °us¸towańI
• usunięcie niedoskonałości powie°¸chniI
• oc¸ys¸c¸enie te°enu °obót ¸ odpadów i usunięcie ich po¸a te°en °obótI
• wykonanie i dokumentację nie¸będnych badań labo°ato°yjnych i pomia°ów wymaganych ppecyfikacją lub
¸leconych p°¸e¸ fnżynie°aK
Cena ¸wie°a °ównież ¸apas na odpady i ubytki mate°iałoweK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJUULBJMSORM
mkJbks OMSJNWOMMO mkJbk NVTJNWOMMO
mkJUULBJPOORM mkJbk VP4JOWOMMO
mkJbk VP4JSWOMMO
mkJfpl SVPRJNWNVVU mkJfpl SVPRJNLAkWNVVU
mkJfpl SVPRJOWNVVR mkJfpl SVPRJOLAkWNVVU
mkJUVLeJU4MOPKMS
mkJUOLeJVPONR
mkJVNLjJSV4PM
mkJVOLaJVRMNT
mkJVNLaJVRMNU
mkJTRLaJVSMMM mkJTOLaJVMMMO mkJSPLBJMSORN
mkJbk PNPJNWOMMN mkJbk PNPJOWOMMN
mkJbk SPSJPWOMMN
mkJU4LjJUNMMM mkJbk NMMUMWOMMT
NMKOK fnne dokumenty
NF rstawa ¸ dnia N lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityW a¸K rK ¸ OMMP °KI k° OMNI po¸K OMNSX ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
OF rstawa ¸ dnia NU kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸ OMM4 °KI k° VOI po¸K UUNFI
PF rstawa ¸ dnia PM sie°pnia OMMO °K o systemie oceny ¸godności Ea¸K rK ¸ OMMO °KI k° NSSI po¸K PSMI ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA M4KMMKMM
hla CmsW 4ROOPNMMJT jontaż konst°ukcji metalowych
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania i
odbio°u °obót ¸wią¸anych ¸ wykonaniem konst°ukcji metalowych nadp°ożyK
NKOK wak°es stosowania ppT
p¸c¸egółowa specyfikacja technic¸na EppTF jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y
¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacjaI obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i montaż elementów konst°ukcji stalowych ¸wią¸anych ¸ wykonaniem nadp°oży b°amy ga°ażowejK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppT są ¸godne ¸ definicjami ¸awa°tymi w odpowiednich no°mach i wytyc¸nych
o°a¸ ok°eśleniami podanymi w ppT „tymagania ogólne"K
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a jakość wykonania °obótI be¸piec¸eństwo ws¸elkich c¸ynności na te°enie
budowyI metody użyte p°¸y budowie o°a¸ ¸a ich ¸godność ¸ dokumentacją p°ojektowąI ppT i poleceniami
fnżynie°aK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
OK jate°iały
OKNK tymagania ogólne
ts¸ystkie mate°iały stosowane do wykonania °obót mus¸ą być ¸godne ¸ wymaganiami niniejs¸ej ppT i
dokumentacji p°ojektowejK
ao wykonania °obót mogą być stosowane wy°oby budowlane spełniające wa°unki ok°eślone wW
• ustawie ¸ dnia T lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityW a¸K rK ¸ OMMP °K k° OMNI po¸K OMNSX ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
• ustawie ¸ dnia NS kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸KrK OMM4 °K k° VOI po¸KUUNFI
• ustawie ¸ dnia PM sie°pnia OMMO °K o systemie oceny ¸godności Ea¸K rK ¸ OMMO °K k° NSSI po¸K NPSMI ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFK
ka tykonawcy spoc¸ywa obowią¸ek posiadania dokumentacji wy°obu budowlanego wymaganej p°¸e¸ wwK
ustawy lub °o¸po°¸ąd¸enia wydane na podstawie tych ustawK
jate°iały stosowane do wykonywania elementów konst°ukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
¸awa°tym w no°mach mkJpJNMMRMWNVUV i mkJUOLpJNMMROK
OKOK tymagania s¸c¸egółowe

OKOKNK ptal konst°ukcyjna
ptal konst°ukcyjna stosowana do wykonywania elementów konst°ukcji stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom no°m powyżej p°¸ytoc¸onych o°a¸ no°mW mkJbk NMMOMWOMMPI mkJbk NMMOTJNWNVV4I mkJbk
NMMOTJOWNVV4I mkJbk NMMONWNVVTI mkJbk NMMTVWNVVSI mkJbk NMOM4HAkWNVVTI mkJVMLeJMNNMPI mkJUTLeJ
MNNM4I mkJUULeJMNNMRI a ponadtoW
OKOKNKNK ty°oby walcowane J ks¸tałtownikiW
• dwuteowniki

powinny odpowiadać

wymaganiom

no°mW

mkJVNLeJVP4MTI

mkJeJVP4NVWNVVTI mkJeJ

VP4ROWNVVT o°a¸ mkJbk NMMO4WNVVUI
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJTNLeJVP4RN mkJeJVP4MMWOMMP o°a¸ mkJbk

NMOTVWOMMPI
• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJVNLeJVP4MS o°a¸ mkJbk NMMRRWNVVVI
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJbk NMMRSJNWOMMM o°a¸ mkJbk NMMRSJO WNVVUI mkJbk
NMMRSJOWNVVULApNWOMMPI
• °u°y powinny odpowiadać wymaganiom no°m mkJbk NMONMJNWOMMM o°a¸ mkJbk NMONMJOWOMMMK
hs¸tałtowniki stosowane do wykonania konst°ukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiomW
• mieć atesty hutnic¸e i ¸aświadc¸enia odbio°uI
• mieć t°wałe ocechowanieI
• mieć wybite ¸naki cechoweK

OKOKOK Łąc¸niki
Ś°ubyI nak°ętkiI nity i inne akceso°ia do łąc¸enia konst°ukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
no°mW mkJfpl NUVNWNVVVI mkJfpl UVVOWNVVS o°a¸ mkJUOLjJUOMR4KOMI a ponadtoW
• ś°uby powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJbk fpl 4MN4WOMMOI mkJSNLjJUOPPNI mkJVNLjJUOP4NI
mkJ
VNLjJUOP4O o°a¸ mkJUPLjJUOP4PI
• nak°ętki powinny odpowiadać wymaganiom no°myW mkJUPLjJUONTNI
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJbk fpl UUTWOMMOI mkJfpl NMSTPWOMMOI mkJTTLjJ
UOMMUI mkJTVLjJUOMMVI mkJTVLjJUOMNU o°a¸ mkJUPLjJUOMPVI
• nity powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJUULjJUOVRO o°a¸ mkJUULjJUOVR4K

OKOKPK jate°iały do spawania
jate°iały do spawania konst°ukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom no°myW mkJbk TRVWOMMMI a
ponadtoW
• elekt°ody powinny odpowiadać wymaganiom no°myW mkJVNLjJSV4PMI
• d°ut spawalnic¸y powinien odpowiadać wymaganiom no°myW mkJbk NOMTMWOMMOI
• topniki do spawania elekt°yc¸nego powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJTPLjJSVPRR o°a¸ mkJSTLjJ
SVPRSK

OKOK4K pkładowanie mate°iałów i konst°ukcji
blementy konst°ukcji stalowych i mate°iały dosta°c¸one na budowę powinny być wyładowywane dźwigamiK
blementy ciężkieI długie i wiotkie należy p°¸enosić ¸a pomocą ¸awiesi i us¸tywnić p°¸ed odks¸tałcaniemK
blementy układać w sposób umożliwiający odc¸ytanie ¸nakowaniaK ka miejscu składowania należy °ejest°ować
konst°ukcje nie¸włoc¸nie po ich nadejściuI seg°egować i układać na wy¸nac¸onym miejscu na podkładach
d°ewnianych ¸ bali lub desek na wy°ównanej do po¸iomu podłożuK
blekt°ody składować w maga¸ynie w o°yginalnych opakowaniachI ¸abe¸piec¸onych p°¸ed ¸awilgoceniemK
Łąc¸niki składować w maga¸ynie w o°yginalnych opakowaniach lub sk°¸ynkachK
PK pp°¸ęt
ooboty ¸wią¸ane ¸ wykonaniem °emontuI mode°ni¸acji o°a¸ budową nowych konst°ukcji stalowych mogą być
wykonywane °ęc¸nie lub mechanic¸nie p°¸y użyciu dowolnego sp°¸ętu p°¸e¸nac¸onego do wykonywania
¸amie°¸onych °obótK
tykonawca do montażu lub demontażu elementów konst°ukcji stalowej powinien dysponować mKinKW
• spawa°kamiI
• palnikami ga¸owymiI
• żu°awiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do cięża°u pos¸c¸ególnych elementów konst°ukcjiI

pp°¸ęt wyko°¸ystywany p°¸e¸ tykonawcę powinien być sp°awny technic¸nie i spełniać wymagania technic¸ne
w ¸ak°esie BemK lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podano w ppT „tymagania ogólne"K
4K T°anspo°t
Ś°odki t°anspo°tu wyko°¸ystywane p°¸e¸ tykonawcę powinny być sp°awne technic¸nie i spełniać wymagania
technic¸ne w ¸ak°esie Bem o°a¸ p°¸episów o °uchu d°ogowymK
lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu podano w ppT „tymagania ogólne"K
blementy konst°ukcji stalowej ¸aładowane na ś°odki t°anspo°tu powinny odpowiadać wymogom sk°ajni i być
t°wale mocowaneI aby w d°od¸e nie uległy ¸sunięciuI odks¸tałceniuI p°¸ew°óceniu itpK pposób ¸aładunkuI
t°anspo°towania i °o¸ładunku nie powinien powodować powstania nadmie°nych defo°macjiI nap°ężeń i
us¸kod¸eńK

blementy

wiotkie

powinny

być

odpowiednio

¸abe¸piec¸one

p°¸ed

odks¸tałceniem

i

¸defo°mowaniemK
ts¸elkie us¸kod¸enia d°óg public¸nych lub innych budowli i u°¸ąd¸eń powstałe w t°akcie t°anspo°tu
tykonawca będ¸ie usuwać na bieżąco i na własny kos¸tK
RK tykonanie °obót
RKNK lgólne wa°unki wykonywania °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące wykonania °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K tykonanie °obót powinno
być ¸godne no°mami mkJUVLpJNMMRMI mkJUOLpJNMMROK
RKOK wak°es wykonywania °obót
RKOKNK m°¸ygotowanie i ob°óbka elementów
ty°oby hutnic¸e stosowane do wykonania elementów konst°ukcji stalowej p°¸ed wbudowaniem powinny być
sp°awd¸one pod w¸ględemW
• gatunku staliI
• aso°tymentuI
• własnościI
• wymia°ów i p°ostoliniowościK
blementyI któ°ych odchyłki wymia°owe pod w¸ględem p°ostoliniowości p°¸ek°ac¸ają dopus¸c¸alne odchyłki wg
mkJUVLpJNMMRMI powinny podlegać p°ostowaniuK blementy stalowe konst°ukcji poddane p°ostowaniu lub gięciu
nie powinny wyka¸ywać pęknięćK tystąpienie tego °od¸aju us¸kod¸eń powoduje od°¸ucenie wykonanych
elementówK pp°¸ęt używany do p°ostowania i gięcia elementów stalowych powinien być ¸aakceptowany i
sp°awd¸ony p°¸e¸ fnżynie°aK
Cięcie elementów i sposób ob°obienia b°¸egów powinien być wykonany ¸godnie ¸ ustaleniami dokumentacji
p°ojektowejI ¸ ¸achowaniem wymagań wg mkJUVLpJNMMRMK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do składania elementów konst°ukcji fnżynie° p°¸ep°owad¸a odbió° elementów w ¸ak°esie
usunięcia °d¸yI oc¸ys¸c¸enia i os¸lifowania powie°¸chni p°¸ylegających i b°¸egów styków J ¸ ¸achowaniem
wymagań wg mkJUVLpJNMMRMI mkJUTLjJM4ORN i mkJbk fpl VMNPWOMMOK
RKOKOK ppawanie konst°ukcji
ppawanie winno odbywać się ¸godnie ¸ no°mą mkJUVLpJNMMRMK
lsoby kie°ujące spawaniem i spawac¸e powinny posiadać odpowiednie up°awnienia państwoweK
blementy stalowe konst°ukcji spawane są w tytwó°ni w elementy montażowe ¸godnie ¸ dokumentacją
p°ojektowąK
ts¸ystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakościowejK
t każdej fa¸ie wykonywania konst°ukcji stalowej fnżynie° może ¸a°¸ąd¸ić kont°olę stosowanych mate°iałów
spawalnic¸ych i sp°awd¸enie pop°awności wykonywanych ¸łąc¸y spawanychK

RKOKPK mołąc¸enia na ś°uby
blementy konst°ukcji stalowej p°¸e¸nac¸one do łąc¸enia na ś°uby powinny być odpowiednio p°¸ygotowaneI i
takW
• t°¸pienie t°¸eba tak dopasować do otwo°uI aby wchod¸iła w otwó° po lekkim ude°¸eniu młotkiemI
• gwint należy naciąć na takiej długościI aby ¸woje nie wchod¸iły w otwó° c¸ęści łąc¸onychI co najmniej dwa
¸woje ¸najdowały się nad gó°ną powie°¸chnią nak°ętkiI a podkładka pod nak°ętkę pok°ywała co najmniej ¸wojeI
• ś°uba w otwo°¸e nie powinna p°¸esuwać się ani d°gać p°¸y ostukiwaniu młotkiem kont°olnymK
RKOK4K m°óbny montaż nowej konst°ukcji stalowej
m°¸ed wysłaniem elementów montażowych nowej konst°ukcji stalowej na plac budowy należy dokonać
p°óbnego montażu w tytwó°niK
RKOKRK wabe¸piec¸enie antyko°o¸yjne
m°¸ewid¸iane dokumentacją p°ojektową ¸abe¸piec¸enie antyko°o¸yjne elementów konst°ukcji stalowejI jeżeli
jest to możliweI należy wykonać w tytwó°ni ¸godnie ¸e ppT dotyc¸ącą ¸abe¸piec¸enia antyko°o¸yjnego
konst°ukcji stalowychK
RKPK jontaż konst°ukcji stalowej na budowie
RKPKNK tymagania ogólne
m°¸ed p°¸ystąpieniem do montażu konst°ukcjiI wykonawca montażu powinien ¸apo¸nać się ¸ p°otokołem
odbio°u konst°ukcji od wytwó°cy i potwie°d¸ić to odpowiednim wpisem do a¸iennika BudowyK
tykonawca montażu powinien ¸obowią¸ać się do ¸najomości i p°¸est°¸egania ustaleń ¸awa°tych w ppT i
dokumentacji p°ojektowej, co potwie°d¸a pisemnie ¸łożeniem odpowiedniej dekla°acji fnżynie°owiK ao montażu
konst°ukcji stalowej stosuje się °us¸towaniaI lub specjalistyc¸ne platfo°my podnośnikoweK honst°ukcja
°us¸towań i pomostów powinna być sp°awd¸ona naW
• siły wywołane obciążeniem od montowanej konst°ukcji stalowej w°a¸ ¸ elementami dodatkowymiI
• siły wywołane obciążeniem od lud¸i p°acujących p°¸y montażuI
• siły od cięża°u na°¸ęd¸iI u°¸ąd¸eń i mate°iałów pomocnic¸ychK
tykonane °us¸towania montażowe powinny ¸apewniać p°awidłowy dostęp do każdego styku montażowegoK
holejne elementy konst°ukcji mogą być montowane po wy°egulowaniu i ¸apewnieniu statec¸ności elementów
up°¸ednio ¸montowanychK
RKPKOK m°ace p°¸ygotowawc¸e i pomia°owe
m°¸ed p°¸ystąpieniem do montażu konst°ukcji na podpo°ach należy wy¸nac¸yć lub skont°olowaćW
• położenie osi konst°ukcjiI
RKPKPK tykonanie połąc¸eń spawanych
mowie°¸chnie łąc¸onych elementów powinny być wolne od ¸go°¸elinI °d¸yI fa°byI tłus¸c¸u i innych
¸aniec¸ys¸c¸eńK ppoiny powinny posiadać klasę ¸godną ¸ dokumentacją p°ojektową i p°ojektem spawaniaK
ppoiny c¸ołowe powinny być wykonane taką technologiąI aby g°ań była jednolita i gładkaK ppoiny po wykonaniu
powinny być ob°obione mechanic¸nieK
ts¸ystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakościK
SK hont°ola jakości
SKNK tymagania ogólne
hont°ola jakości wykonania konst°ukcji stalowej jak i nowych elementów konst°ukcji już istniejących polega na
sp°awd¸eniu ¸godności ¸ dokumentacją p°ojektową o°a¸ wymaganiami podanymi w no°mie mkJUVLpJNMMRM i
niniejs¸ej ppTK
lcena pos¸c¸ególnych etapów °obót potwie°d¸ana jest wpisem do a¸iennika BudowyK lgólne wymagania

dotyc¸ące kont°oli jakości °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
SKOK wak°es kont°oli i badań
SKOKNK jate°iały
jate°iały stosowane do wykonania elementów konst°ukcji stalowej podlegają kont°oli ¸godnie ¸ wymaganiami
podanymi w niniejs¸ej ppTK
m°¸ed wbudowaniem każdo°a¸owo stosowane mate°iały powinny u¸yskać akceptację fnżynie°aK
SKOKOK honst°ukcja stalowa
tykonanie i montaż konst°ukcji stalowej podlega kont°oli ¸godnie ¸ wymaganiami podanymi w niniejs¸ej ppTK
aopus¸c¸alne odchyłki wymia°owe powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJUVLpJNMMRM o°a¸ wa°unkom
podanym w niniejs¸ej ppTK
SKOKOKNK hont°ole p°owad¸one w p°ocesie wytwa°¸aniaW
• kont°ola staliI
• sp°awd¸enie elementów stalowychI
• sp°awd¸enie wymia°ów konst°ukcjiI
• sp°awd¸enie połąc¸eńI
• sp°awd¸enie ¸abe¸piec¸eń antyko°o¸yjnychI
• sp°awd¸enie pop°awności wykonania konst°ukcji pop°¸e¸ wykonanie p°óbnego montażu konst°ukcjiI
• sp°awd¸enie wykonanego o¸nakowania ¸godnego ¸ planem montażuI
• sp°awd¸enieI c¸y elementy ¸aładowane na ś°odki t°anspo°tu odpowiadają wymogom sk°ajni i c¸y są t°wale
mocowaneI
• sp°awd¸enie ¸godności wykonania konst°ukcji stalowej ¸ dokumentacją p°ojektowąI
• kont°olę jakości wykonania ¸ uw¸ględnieniem dopus¸c¸alnych tole°ancjiI
• kont°olę jakości powłok antyko°o¸yjnychK
ldbió° konst°ukcji o°a¸ ewentualne ¸alecenia co do sposobu nap°awy powstałych us¸kod¸eń w c¸asie
t°anspo°tu potwie°d¸a fnżynie° wpisem do a¸iennika BudowyK ooboty podlegają odbio°owiI a ocena
pos¸c¸ególnych etapów °obót potwie°d¸ana jest wpisem do a¸iennika BudowyK
SKOKPK blementy konst°ukcji stalowej
aopus¸c¸alne odchyłki wymia°owe powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJUVLpJNMMRM o°a¸ wa°unkom
podanym w niniejs¸ej ppTK
SKOKPKN hont°ola w c¸asie t°anspo°tu i na budowie elementów konst°ukcji stalowejW
• sp°awd¸enie wykonanego o¸nakowania ¸godnego ¸ planem montażuI
• sp°awd¸enie c¸y elementy ¸aładowane na ś°odki t°anspo°tu odpowiadają wymogom sk°ajni i c¸y są t°wale
mocowaneI
• sp°awd¸enie ¸godności wykonania elementów konst°ukcji stalowej ¸ dokumentacją p°ojektowąI
• kont°ola jakości powłok antyko°o¸yjnychI
• sp°awd¸enie pop°awności wykonania elementów konst°ukcji pop°¸e¸ wykonanie p°óbnego montaż w
istniejącej konst°ukcjiK
TK lbmia° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące obmia°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K gednostką obmia°ową jest t
EtonaFW
• wykonanej i ¸amontowanej konst°ukcji stalowej jako całościI
• wykonanych i ¸amontowanych w istniejącej konst°ukcji nowych elementów konst°ukcji stalowejI ¸godnie ¸
dokumentacją p°ojektową i obmia°em w te°enieK

UK ldbió° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące odbio°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
ldbió° konst°ukcji na budowie winien być dokonany na podstawie p°otokołu ostatec¸nego odbio°u konst°ukcji w
wytwó°ni w°a¸ ¸ oświadc¸eniem wytwó°niI że uste°ki w c¸asie odbio°ów międ¸yope°acyjnych ¸ostały usunięteK
tykonane i ¸amontowane konst°ukcje stalowe jako całość o°a¸ elementy konst°ukcji stalowych p°¸e¸nac¸one
do wbudowania w istniejącą konst°ukcję u¸naje się ¸a wykonane i ¸amontowane ¸godnie ¸ dokumentacją
p°ojektowąI niniejs¸ą ppT i wymaganiami fnżynie°aI jeżeli ws¸ystkie pomia°y i badania ¸ ¸achowaniem
tole°ancji podanych w dokumentacji p°ojektowej, p°¸ywołanych no°mach lub w punktach OI R i S niniejs¸ej ppT
dały wyniki po¸ytywneK
VK modstawa płatności
lgólne wymagania dotyc¸ące podstawy płatności podano w ppT „tymagania ogólne"K modstawę płatności
stanowi cena ¸a N tonęW
• wykonanej i ¸montowanej konst°ukcji stalowej jako całościI
• wykonanych i ¸amontowanych w istniejącej konst°ukcji nowych elementów konst°ukcji stalowejI
• ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI obmia°em °obótI atestem p°oducenta mate°iałów i oceną jakości
wykonania °obót na podstawie pomia°ów i badańK
Cena jednostkowa obejmujeW
aF tykonanie konst°ukcji jako całości o°a¸ elementów konst°ukcji stalowej p°¸e¸nac¸onych do wbudowania w
istniejącą konst°ukcjęW
• p°ace p°¸ygotowawc¸eI
• dosta°c¸enie mate°iałów p°¸ewid¸ianych do wykonania °obótI
• sp°awd¸enie kwalifikacji spawac¸yI
• badanie i ob°óbka elementów stalowych do scalaniaI
• scalanie elementów i ich spawanieI
• montaż p°óbny konst°ukcjiI
• o¸nac¸enie elementów według kolejności montażuI
• wykonanie nie¸będnych pomia°ów i badań wymaganych ppT lub ¸leconych p°¸e¸ fnżynie°aI
• g°omad¸enie wyników p°¸ep°owad¸onych pomia°ów i badańK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJpJNMMRMWNVUV mkJUOLpJNMMRO mkJbk NMMOMWOMMP mkJbk NMMOTJNWNVV4 mkJbk NMMOTJOWNVV4
mkJbk NMMONWNVVT
mkJbk NMMTVWNVVS
mkJbk NMOM4HAkWNVVT
mkJVMLeJMNNMP mkJUTLeJMNNM4 mkJUULeJMNNMR
i t°anspo°tK mkJVNLeJVP4MT
mkJeJVP4NVWNVVT mkJeJVP4ROWNVVT mkJbk NMMO4WNVVU
mkJTNLeJVP4RN
mkJeJVP4MMWOMMP mkJbk NMOTVWOMMP
mkJVNLeJVP4MS
mkJbk NMMRRWNVVV mkJbk NMMRSJNWOMMM mkJbk NMMRSJOWNVVU mkJbk NMMRSJOWNVVU
mkJbk NMONMJNWOMMM
mkJeJVOOMPWNVV4 mkJeJVOOMMWNVV4 mkJTPLeJVONOT mkJTSLeJVOPOR

mkJbk NMONVJNWOMMM mkJfpl NUVNWNVVV
mkJfpl UVVOWNVVS mkJUOLjJUOMR4KOM
t°anspo°tK
mkJbk fpl 4MN4WOMMO Ś°uby ¸ łbem s¸eściokątnymK hlasy dokładności A i BK
mkJSNLjJUOPPN Ś°uby pasowane ¸ łbem s¸eściokątnymK
mkJVNLjJUOP4N Ś°uby pasowane ¸ łbem s¸eściokątnym ¸ gwintem k°ótkimK
NMKOK fnne dokumenty
NF rstawa ¸ dnia T lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityW a¸K rK ¸ OMMP °K k° OMTI po¸K OMNSX ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
OF rstawa ¸ dnia NS kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸ OMM4 °K k° VOI po¸K UUNFK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MRKMMKMM
fwliACgb mowbCfttlakbf mowbCfttfidlCfltb 4RPOMMMMJS ooboty i¸olacyjneK
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania i
odbio°u °obót ¸wią¸anych ¸ wykonaniem i¸olacji p°¸eciwwodnych i p°¸eciwwilgociowychK
NKOK wak°es stosowania ppT
p¸c¸egółowa specyfikacja technic¸na EppTF jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y
¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacjaI obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i¸olacji p°¸eciwwodnych i p°¸eciwwilgociowych ścian fundamentowych i dachuK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppT są ¸godne ¸ definicjami ¸awa°tymi w odpowiednich no°mach i wytyc¸nych
o°a¸ ok°eśleniami podanymi w ppT „tymagania ogólne"K
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a jakość wykonania °obótI be¸piec¸eństwo ws¸elkich c¸ynności na te°enie
budowyI metody użyte p°¸y budowie o°a¸ ¸a ich ¸godność ¸ dokumentacją p°ojektowąI ppT i poleceniami
fnżynie°aK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
OK jate°iały
OKNK tymagania ogólne
ts¸ystkie mate°iały stosowane do wykonania °obót mus¸ą być ¸godne ¸ wymaganiami niniejs¸ej ppT i
dokumentacji p°ojektowejK
ao wykonania °obót mogą być stosowane wy°oby budowlane spełniające wa°unki ok°eślone wW
• ustawie ¸ dnia N lipca NVV4 °K m°awo budowlane Etekst jednolityW a¸K rK ¸ OMMP °K k° OMNI po¸K OMNSX ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFI
• ustawie ¸ dnia NS kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸ OMM4 °K k° VOI po¸K UUNFI
• ustawie ¸ dnia PM sie°pnia OMMO °K o systemie oceny ¸godności Ea¸K rK ¸ OMMO °K k° NSSI po¸KNPSMI ¸
późniejs¸ymi ¸mianamiFK
ka tykonawcy spoc¸ywa obowią¸ek posiadania dokumentacji wy°obu budowlanego wymaganej p°¸e¸ wwK
ustawy lub °o¸po°¸ąd¸enia wydane na podstawie tych ustawK
ao wykonywania i¸olacji p°¸eciwwodnych i p°¸eciwwilgociowych na konst°ukcjach betonowychI żelbetowych i
stalowych dopus¸c¸alne jest stosowanie wyłąc¸nie mate°iałów ¸godnych ¸ dokumentacją p°ojektową i
posiadających ap°obatę technic¸ną do tego typu ¸astosowańK
OKOK tymagania s¸c¸egółowe
jate°iałami stosowanymi p°¸y wykonywaniu i¸olacji p°¸eciwwodnych i p°¸eciwwilgociowych sąW
J mate°iały i¸olacyjne emulsyjne bitumic¸ne
J folie i¸olacyjne
OKOKNK f¸olacje
jate°iały i¸olacyjne powinny odpowiadać ¸aleceniom podanym w ka°tach technic¸nych stosowanych
mate°iałów o°a¸ w p°¸ypadku i¸olacji bitumic¸nych być ¸godne ¸ no°mą mkJSVLBJNMOSMK
OKOKNKNK f¸olacje wykonywane na ¸imno
ao wykonywania i¸olacji na ¸imno mogą być stosowane następujące mate°iałyW

• °o¸two°y i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJBJO4SOMWNVVUI
• inne mate°iały p°¸ewid¸iane w dokumentacji p°ojektowej odpowiadające wymaganiom podanym w ka°tach
technic¸nych stosowanych mate°iałów i posiadające ap°obaty technic¸ne do tego typu ¸astosowańK
OKOKNKOK f¸olacje wykonywane na go°ąco
ao wykonywania i¸olacji na go°ąco mogą być stosowane następujące mate°iałyW
• lepiki asfaltowe i asfaltowoJpolime°owe powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJBJO4SORWNVVUI
• papy asfaltowe ¸g°¸ewalne powinny odpowiadać wymaganiom no°mW mkJVMLBJ M4SNRI mkJVOLBJOTSNUI mkJ
VOLBJOTSNV o°a¸ mkJBJOTSOMWNVVUI
• inne mate°iały p°¸ewid¸iane w dokumentacji p°ojektowej odpowiadające wymaganiom podanym w ka°tach
technic¸nych stosowanych mate°iałów i posiadające ap°obaty technic¸ne do tego typu ¸astosowańK
PK pp°¸ęt
ooboty ¸wią¸ane ¸ wykonaniem i¸olacji p°¸eciwwodnych i p°¸eciwwilgociowych mogą być wykonane °ęc¸nie
lub mechanic¸nie p°¸y użyciu dowolnego sp°¸ętu p°¸e¸nac¸onego do wykonania ¸amie°¸onych °obótK
pp°¸ęt powinien być ¸godny ¸ ¸aleceniami podanymi w ka°tach technologic¸nych stosowanych mate°iałówK
pp°¸ęt wyko°¸ystywany p°¸e¸ tykonawcę powinien być sp°awny technic¸nie i spełniać wymagania technic¸ne
w ¸ak°esie BemK
lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podano w ppT „tymagania ogólne"K
4K T°anspo°t
Ś°odki t°anspo°tu wyko°¸ystywane p°¸e¸ tykonawcę powinny być sp°awne technic¸nie i spełniać wymagania
technic¸ne w ¸ak°esie Bem o°a¸ p°¸episów o °uchu d°ogowymK lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu
podano w ppT „tymagania ogólne"K
jate°iały i¸olacyjne należy p°¸ewo¸ić w o°yginalnych opakowaniach p°oducentaI w taki sposóbI aby
¸abe¸piec¸yć opakowania p°¸ed us¸kod¸eniemK
RK tykonanie °obót
RKNK lgólne wa°unki wykonania °obótW
lgólne wymagania dotyc¸ące wykonania °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
tykonanie °obót powinno być ¸godne ka°tami technic¸nymi stosowanych mate°iałówI no°mą mkJSVLBJNMOSMK
Tempe°atu°a otoc¸enia w c¸asie wykonywania °obót powinna mieścić się w g°anicach od HRC do HPRC i być o
P stopnie wyżs¸a od tempe°atu°y punktu °osyK
tilgotność w¸ględna powiet°¸a w c¸asie wykonywania °obót powinna być nie więks¸a niż URBK
RKOK wak°es wykonywania °obót
RKOKNK m°¸ygotowanie powie°¸chni
mok°ywana powie°¸chnia musi być oc¸ys¸c¸onaI suchaI be¸ pyłu i ¸aniec¸ys¸c¸eńK kależy usunąć ws¸ystkie
luźne c¸ęści i substancje ¸akłócające wią¸anieI takie jak pyłyI olejeI tłus¸c¸eI °es¸tki ś°odków pielęgnacyjnych i
¸wią¸anych ¸ s¸alunkiem itdK wagłębienia i małe us¸kod¸enia należy wy°ównaćI a więks¸e ubytki wypełnićI
¸godnie ¸ ¸aleceniami ppT dotyc¸ącej nap°aw konst°ukcji betonowych i żelbetowychK
mowie°¸chnie

p°¸e¸nac¸one

do

wykonania

i¸olacji

powinny

odpowiadać

¸aleceniom podanym w

ka°tach technic¸nych stosowanych mate°iałów i ich ap°obatach technic¸nych odnośnieW
• wyt°¸ymałości podłoża na od°ywanie Eminimum NIR jmaFI
• tempe°atu°y podłożaI
• wilgotności podłoża Emaksimum 4B J chybaI że mate°iał jest p°¸e¸nac¸ony do układania na podłoża o
więks¸ej wilgotnościFI

RKOKOK d°untowanie
mowie°¸chnie powinny być g°untowane ¸a pomocą ś°odków g°untującychI ¸alecanych p°¸e¸ m°oducenta
mate°iału i¸olacyjnego lub będących elementem danego mate°iału i¸olacyjnego ¸godnie ¸ ka°tą technic¸ną
m°oducenta i ap°obatą technic¸nąK
RKOKPK tykonanie wa°stwy i¸olacyjnej
m°ace ¸wią¸ane ¸ wykonaniem i¸olacji winny być p°owad¸ane ¸ ¸achowaniem wymagań dokumentacji
p°ojektowejI odpowiednich no°mI ka°t technic¸nych m°oducenta i ap°obat technic¸nychK jetody wykonania
i¸olacjiW
• malowanie pęd¸lemI
• nanos¸enie wałkiemI
• nat°yskiwanieI
• s¸pachlowanieI
• p°¸yklejanie lub °o¸wijanie gotowych mate°iałów i¸olacyjnychK
m°¸y nakładaniu pos¸c¸ególnych wa°stw i¸olacji należy p°¸est°¸egać ¸alecanych p°¸e¸ m°oducenta ¸ak°esów
tempe°atu° otoc¸enia i podłoża o°a¸ wilgotności podłoża i powiet°¸aK
modłoże o°a¸ każda nanos¸ona wa°stwa powinny być odeb°ane p°¸e¸ fnżynie°aK m°¸ystąpienie do kolejnych
etapów °obót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu p°¸e¸ fnżynie°a do a¸iennika BudowyK
RKOK4K tykonanie wa°stwy och°onnej
m°ace ¸wią¸ane ¸ wykonaniem wa°stw och°onnych i¸olacji winny być p°owad¸one ¸ ¸achowaniem wymagań
dokumentacji p°ojektowejI odpowiednich no°m o°a¸ postanowień ppT dotyc¸ącej wykonywania konst°ukcji
betonowych i żelbetowychI jak i niniejs¸ej ppTK
SK hont°ola jakości
lgólne wymagania dotyc¸ące kont°oli jakości °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K hont°ola °obót
obejmujeW
• stwie°d¸enie właściwej jakości mate°iału na podstawie atestu m°oducentaI
• sp°awd¸enie ¸godności sposobu maga¸ynowania ¸ ¸aleceniami m°oducenta mate°iałuI
• sp°awd¸enie dopus¸c¸alnego ok°esu maga¸ynowaniaI
• kont°olę p°awidłowości p°¸ygotowania powie°¸chni Ewi¸ualna ocena p°¸ygotowania powie°¸chni pod w¸ględem
°ównościI b°aku plam i ¸ab°ud¸eńFI
• kont°olę p°awidłowości wykonania i¸olacji Ewi¸ualna ocena wykonania i¸olacji ¸ oceną jedno°odności
wykonania powłokI stwie°d¸eniem b°aku pęche°¸yI ¸łus¸c¸eń lub odspojeń itpKFI
• o¸nac¸enie °¸ec¸ywistej g°ubości powłoki Eg°ubość powłoki winna być ¸godna ¸ wa°tością podaną w
dokumentacji p°ojektowej i ¸godna ¸ ¸aleceniami m°oducentaX g°ubość tę ok°eśla się jako ś°ednią a°ytmetyc¸ną
¸ kilku pomia°ów w miejscach wska¸anych p°¸e¸ fnżynie°aX g°ubość ok°eśla się metodami nienis¸c¸ącymi lub
nis¸c¸ącymi w sposób ¸godny ¸ ap°obatą technic¸nąI
• kont°olę pop°awności nap°awienia błędów w wykonanej i¸olacjiI
• kont°olę wykonania wa°stwy och°onnejI
• o¸nac¸enie p°¸yc¸epności i¸olacji Ew p°¸ypadku i¸olacji nat°yskowychFK
lcena pos¸c¸ególnych etapów °obót potwie°d¸ana jest wpisem do a¸iennika BudowyK
TK lbmia° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące obmia°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
gednostką obmia°ową jest mO Emet° kwad°atowyF wykonanej i¸olacji ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektową i
obmia°em w te°enieK

UK ldbió° °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące odbio°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
modłoże o°a¸ każda nanos¸ona wa°stwa powinny być odeb°ane p°¸e¸ fnżynie°aK m°¸ystąpienie do kolejnych
etapów °obót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu p°¸e¸ fnżynie°a do a¸iennika BudowyK
tykonanie i¸olacji u¸naje się ¸a wykonane ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI niniejs¸ą ppT i wymaganiami
fnżynie°aI jeżeli ws¸ystkie pomia°y i badania ¸ ¸achowaniem tole°ancji podanych w dokumentacji p°ojektowejI
p°¸ywołanych no°mach lub w punktach OI R i S niniejs¸ej ppT daty wyniki po¸ytywneK
VK modstawa płatności
lgólne wymagania dotyc¸ące podstawy płatności podano w ppT „tymagania ogólne"K
modstawę płatności stanowi cena ¸a N mO wykonanej i¸olacjiI ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI obmia°em
°obótI atestem m°oducenta i¸olacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomia°ów i badańK Cena
jednostkowa obejmujeW
• p°ace p°¸ygotowawc¸eI
• dosta°c¸enie mate°iałów p°¸ewid¸ianych do wykonania °obótI
• montaż i demontaż ewentualnych °us¸towańI
• p°¸ygotowanie i oc¸ys¸c¸enie podłożaI
• p°¸ygotowanie mate°iałów do wykonania i¸olacjiI
• wykonanie wa°stwy g°untującejI
• wykonanie i¸olacji p°¸eciwwodnej lub p°¸eciwwilgociowejI
• wykonanie nap°awy stwie°d¸onych błędów w wykonaniu i¸olacjiI
• wykonanie wa°stw och°onnych i¸olacji ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI
• p°¸ep°owad¸enie nie¸będnych badań i pomia°ów wymaganych ppT lub ¸leconych p°¸e¸ fnżynie°aI
• g°omad¸enie wyników p°¸ep°owad¸onych pomia°ów i badańI
• oc¸ys¸c¸enie i upo°¸ądkowanie te°enu °obótK
Cena jednostkowa ¸awie°a °ównież ¸apas na odpady i ubytki mate°iałoweK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJbk fpl URM4JNWOMMO m°¸ygotowanie podłoży stalowych p°¸ed nakładaniem fa°b
i podobnych p°oduktówK jetody p°¸ygotowania powie°¸chniK C¸ęść NW wasady ogólneK
mkJSVLBJNMOSM f¸olacje bitumic¸neK tymagania i badania p°¸y odbio°¸eK
mkJBJO4SOMWNVVU iepikiI masy i °o¸two°y asfaltowe stosowane na ¸imnoK
mkJBJO4SORWNVVU iepiki asfaltowy i asfaltowoJpolime°owy ¸ wypełniac¸ami stosowany na go°ącoK
mkJVMLBJM4SNR mapy asfaltowe i smołoweK jetody badańK
mkJVNLBJOTSNU mapa asfaltowa ¸g°¸ewalna na osnowie ¸dwojonej p°¸es¸ywanej

¸ tkaniny s¸klanej i welonu

s¸klanegoK
mkJVOLBJOTSNV mapa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowejK
mkJBJOTSOMWNVVU mapa asfaltowa na welonie ¸ włókien s¸klanych
mkJbk fpl 4SNUJPWOMMN ca°by i lakie°yK Te°miny i definicje dotyc¸ące wy°obów lakie°owychK
C¸ęść PW m°¸ygotowanie powie°¸chni i metody nakładaniaK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MSKMMKMM
hla CmsW 4ROSOSOMJP Ściany mu°owane
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej są wymagania dotyc¸ące wykonania i odbio°u
wykonanych elementów mu°owychK
NKOK wak°es stosowania ppT
p¸c¸egółowa specyfikacja technic¸na jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i
°eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacjaI obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
°obót mu°owych ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektową o°a¸ mkJbk TTNJNW OMMS tymagania aotyc¸ące
elementów mu°owychK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppT są ¸godne ¸ obowią¸ującymi odpowiednimi no°mamiK
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca °obót jest odpowied¸ialny ¸a jakość ich wykonania o°a¸ ¸a ¸godność ¸ dokumentacją p°ojektowąI
ppT i poleceniami fnżynie°aK
OK jate°iały
OKNK toda ¸a°obowa do betonu mkJbk NMMUWOMM4
ao p°¸ygotowania ¸ap°aw stosować można każdą wodę ¸datną do piciaI ¸ °¸eki lub je¸io°aK
kiedo¸wolone jest użycie wód ściekowychI kanali¸acyjnych bagiennych o°a¸ wód ¸awie°ających tłus¸c¸e
o°ganic¸neI oleje i mułK
OKOK ty°oby
ao wykonania ścian użyć bloc¸ki ¸godnie ¸ dokumentacją technic¸nąI o°a¸ mkJbk TTNJNW OMMTK

OKOKPK wap°awy budowlane cementowoJwapienne
ja°ka i skład ¸ap°awy powinny być ¸godne ¸ wymaganiami podanymi w p°ojekcieK l°ientacyjny stosunek
objętościowy składników ¸ap°awy dla ma°ki PMW cementW ciasto wapienneW piasek
l°ientacyjny stosunek objętościowy składników ¸ap°awy dla ma°ki RMW cementW ciasto wapienneW piasek N W MIP W
4 N W MIR W 4IR cementW wapienne hyd°aty¸owaneW piasek l W MIP W 4 l W MIR W 4IR
m°¸ygotowanie ¸ap°aw do °obót mu°owych powinno być wykonywane mechanic¸nieK
wap°awę należy p°¸ygotować w takiej ilościI aby mogła być wbudowana możliwie wc¸eśnie po jej
p°¸ygotowaniu tjK okK P god¸inK
ao ¸ap°aw mu°a°skich należy stosować piasek °¸ec¸ny lub kopalnianyK
ao ¸ap°aw cementowoJwapiennych należy stosować cement po°tland¸ki ¸ dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych OR i PR o°a¸ cement hutnic¸y OR pod wa°unkiemI że tempe°atu°a otoc¸enia w ciągu T dni od chwili
¸użycia ¸ap°awy nie będ¸ie niżs¸a niż HRCK
ao ¸ap°aw cementowoJwapiennych należy stosować wapno suchogas¸one lub gas¸one w postaci ciasta
wapiennego ot°¸ymanego ¸ wapna niegas¸onegoI któ°e powinno two°¸yć jednolitą i jednoba°wną masęI be¸
g°udek niegas¸onego wapna i ¸aniec¸ys¸c¸eń obcychK
pkład objętościowy ¸ap°aw należy dobie°ać doświadc¸alnieI w ¸ależności od wymaganej ma°ki ¸ap°awy o°a¸
°od¸aju cementu i wapnaK

PK pp°¸ęt
ooboty można wykonać p°¸y użyciu dowolnego typu sp°¸ętuK
4K T°anspo°t
jate°iały i elementy mogą być p°¸ewożone dowolnymi ś°odkami t°anspo°tuK
modc¸as t°anspo°tu mate°iały i elementy konst°ukcji powinny być ¸abe¸piec¸one p°¸ed us¸kod¸eniami lub
ut°atą statec¸nościK
RK tykonanie °obót
ju°y należy wykonywać wa°stwamiI ¸ ¸achowaniem p°awidłowego wią¸ania i g°ubości spoinI do pionu i s¸nu°aI
¸ ¸achowaniem ¸godności ¸ °ysunkiem co do odsad¸ekI wyskoków i otwo°ówK t pie°ws¸ej kolejności należy
wykonywać mu°y nośneK
Ścianki d¸iałowe g°ubości poniżej N cegły należy mu°ować nie wc¸eśniej niż po ¸akońc¸eniu ścian głównychK
ju°y należy w¸nosić możliwie °ównomie°nie na całej ich długościK t miejscu połąc¸enia mu°ów wykonanych
niejednoc¸eśnie należy stosować st°¸ępia ¸a¸ębione końcoweK
Cegły układane na ¸ap°awie powinny być c¸yste i wolne od ku°¸uK
tnęki i b°u¸dy instalacyjne należy wykonywać jednoc¸eśnie ¸e w¸nos¸eniem mu°ówK
ju°y g°ubości mniejs¸ej niż l cegła mogą być wykonywane p°¸y tempe°atu°¸e powyżej MCK
m°¸y w¸nawianiu °obót po dłużs¸ej p°¸e°wie należy sp°awd¸ić stan technic¸ny mu°ówI łąc¸nie ¸e ¸djęciem
wie°¸chnich wa°stw cegieł i us¸kod¸onej ¸ap°awyK
t p°¸ypadku opie°ania belek st°opowych na mu°ach ¸ cegły d¸iu°awki ostatnie P wa°stwy powinny być
wykonane ¸ cegły pełnejK
SK hont°ola jakości
SKNK jate°iały
m°¸y odbio°¸e mate°iałów należy p°¸ep°owad¸ić na budowieW
J sp°awd¸enie ¸godności klasy o¸nac¸onej na cegłach ¸ ¸amówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technic¸nejI
J p°óby do°aźnej p°¸e¸ oględ¸inyI opukiwanie i mie°¸enieW
J wymia°ów i ks¸tałtu cegłyI
J lic¸by s¸c¸e°b i pęknięćI
J odpo°ności na ude°¸eniaI
J p°¸ełomu ¸e ¸w°óceniem s¸c¸ególnej uwagi na ¸awa°tość ma°glaK
t p°¸ypadku niemożności ok°eślenia jakości cegły p°¸e¸ p°óbę do°aźną należy ją poddać badaniom
labo°ato°yjnym Es¸c¸ególnie co do klasy i odpo°ności na d¸iałanie m°o¸uFK
SKOK wap°awy
t p°¸ypadku gdy ¸ap°awa wytwa°¸ana jest na placu budowyI należy kont°olować jej ma°kę i konsystencję w
sposób podany w obowią¸ującej no°mieK tyniki odbio°ów mate°iałów i wy°obów powinny być każdo°a¸owo
wpisywane do d¸iennika budowyK
TK lbmia° °obót
gednostką obmia°ową °obót jest J mO mu°u i ścianki w stanie su°owymK
flość °obót ok°eśla się na podstawie p°ojektu ¸ uw¸ględnieniem ¸mian ¸aap°obowanych p°¸e¸ fnżynie°a i
sp°awd¸onych w natu°¸eK
UK ldbió° °obót
ldbió° °obót mu°owych powinien się odbyć p°¸ed wykonaniem tynków i innych °obót wykońc¸eniowychK
modstawę do odbio°u °obót mu°owych powinny stanowić następujące dokumentyW

J dokumentacja technic¸naI
J d¸iennik budowyI
J ¸aświadc¸enia o jakości mate°iałów i wy°obów dosta°c¸onych na budowęI
J p°otokóły odbio°u pos¸c¸ególnych etapów °obót ¸anikającychI
J p°otokóły odbio°u mate°iałów i wy°obówI
J wyniki badań labo°ato°yjnychI jeśli takie byty ¸lecane p°¸e¸ budowęI
J ekspe°ty¸y technic¸ne w p°¸ypadkuI gdy były wykonywane p°¸ed odbio°em budynkuK
VK modstawa płatności
Płaci się ¸a °oboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie TK Cena obejmujeW
J dosta°c¸enie mate°iałów i sp°¸ętu na stanowisko p°acyI
J wykonanie ścianI na°oży
J ustawienie i °o¸eb°anie pot°¸ebnych °us¸towańI
J upo°¸ądkowanie i oc¸ys¸c¸enie stanowiska p°acy ¸ °es¸tek mate°iałówK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
mkJBJNOMRMWNVVS

ty°oby budowlane ce°amic¸ne

mkJBJNOMNNWNVVT

ty°oby budowlane ce°amic¸neK Cegły k°atówki

mkJbk NVTJNWOMMO

CementK pkładI wymagania i k°yte°ia ¸godności dotyc¸ące cementu mows¸echnego

użytku mkJBJPMMMMWNVVM
mkJbk NVTJNWOMMO

Cement po°tland¸kiK mkJUULBJPMMMN

Cement po°tland¸ki ¸ dodatkamiK

CementK pkładI wymagania i k°yte°ia ¸godności dotyc¸ące cementów

pows¸echnego użytkuK mkJUULBJPMMMR

Cement hutnic¸y ORK mkJUSLBJPMMOM tapnoK

mkJbk NPNPVWOMMP h°us¸ywa do ¸ap°awyK mkJbk TTN JNW OMMS tymagania aotyc¸ące elementów mu°owychK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MTKMMKMM
hla CmsW 4R4ONMMMJ4 ooboty w ¸ak°esie stola°ki budowlanej
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej ppT są wymagania dotyc¸ące wykonaniaI wbudowania i odbio°u stola°ki budowlanej
okiennej, d°¸wiowej i b°amowejK
NKOK wak°es stosowania ppT
kiniejs¸a specyfikacja stanowi dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji °obot budowlanych
wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obot objętych ppT
rstalenia ¸awa°te w niniejs¸ej specyfikacji dotyc¸ą ¸asad p°owad¸enia °obót ¸wią¸anych ¸ montażem stola°ki
okiennej i d°¸wiowejW
• osad¸enie ościeżnic optymalnych wymia°owo do danego otwo°u ¸ us¸c¸elnieniem styku ościeżnic ¸ mu°em
pianką us¸c¸elniającąI
• dopasowanie i °egulacja sk°¸ydeł okienny i d°¸wiowychI
• u¸upełnienie tynku na ościeżach wewnęt°¸nych i ¸ewnęt°¸nychI
• montaż podokienników ¸ewnęt°¸nychK
NK4K lk°eślenia podstawowe

pk°¸ydło J °uchoma c¸ęść oknaI d°¸wi lub w°ót ¸amocowana w ościeżnicy lub be¸poś°ednio w otwo°¸e
budowlanym Ościeżnica J °ama służąca do ¸amocowania sk°¸ydeł lub s¸ybyK
mo¸ostałe ok°eślenia podstawowe są ¸godne ¸ obowią¸ującymiI odpowiednimi polskimi no°mami i ¸ definicjami
w ppT „tymagania ogólne"K
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
jontaż stola°ki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacjiI któ°a powinna ¸awie°aćW wyka¸
ilościowy wy°obów ¸ pod¸iałem na typy o°a¸ wymia°y główneK
OK jate°iały
OKNK lgólne wymagania dotyc¸ące mate°iałów
lgólne wymagania dotyc¸ące mate°iałówI ich po¸yskiwania i składowania podano w ppT „tymagania ogólne"K
OKOK ood¸aje mate°iałów
jate°iałami stosowanymi p°¸y montażu stola°ki sąW
• okna mCsI
• d°¸wi ¸ewnęt°¸ne d°ewniane ocieplaneI
• d°¸wi wewnęt°¸ne płycinowe ¸ ościeżnicami opaskowymiK
ptola°ka okienna i d°¸wiowa powinna spełniać wymagania dokumentacji p°ojektowej o°a¸ pos¸c¸ególnych
no°mI a także posiadać atest p°oducentaK
PK pp°¸ęt
PKNK lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu
lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podano w ppT „tymagania ogólne"K
PKOK pp°¸ęt do wykonywania °obót ujętych w specyfikacji
• wie°ta°kaI
• po¸iomicaI
• inne d°obne na°¸ęd¸iaK

4K T°anspo°t
4KNK lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu
lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu podano w ppT „tymagania ogólne"K
4KOK T°anspo°t mate°iałów
jate°iały nie¸będne do wykonania p°ac p°¸ewid¸ianych w ppT można p°¸ewo¸ić dowolnymi ś°odkami
t°anspo°tu w wa°unkach ¸abe¸piec¸ających je p°¸ed ¸aniec¸ys¸c¸eniem bądź us¸kod¸eniem w c¸asie
t°anspo°tuK
RK tykonanie °obót
lgólne ¸asady wykonywania °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
RKNK jontaż stola°ki okiennej i d°¸wiowej
Ościeżnice okienne i d°¸wiowe należy mocować do mu°u ¸a pomocą kotew stalowych odpowiednich co do
długości w ¸ależności od °od¸aju ościeżnicy i mate°iału ścianyK ldległość międ¸y punktami mocowania
ościeżnicy nie powinna być więks¸a niż TR cmI a maksymalne odległości od na°oży ościeżnicy nie więks¸e niż
PM cmK
ala stola°ki mCs należy wypełnić wymagania p°oducenta co do sposobu mocowania do mu°u o°a¸ ilości kotew i
łąc¸nikówK
hotwy w ościeżnicach mCs powinny być tak °o¸mies¸c¸one by ich odstęp od p°ogu i nadp°oża był mniejs¸y niż
ORcmI a ich °o¸staw mniejs¸y niż UM cmK
ptyki ościeżnicy ¸ mu°em należy us¸c¸elnić pianką i¸olacyjnąI ¸abe¸piec¸ając odpowiednio ościeżnicę p°¸ed
odks¸tałceniemI a sk°¸ydła p°¸ed ¸aniec¸ys¸c¸eniem Loklejając taśmą och°onnąLK m°oducent stola°ki okiennej i
d°¸wiowej dosta°c¸a s¸c¸egółowa inst°ukcję wbudowywania tych wy°obówK holejność c¸ynności montażu
p°¸edstawia się następującoW
• ¸djąć sk°¸ydła ¸ ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwyI
• wstawić ościeżnice w otwó° ¸achowując okK Rcm pomięd¸y ościeżnicą i węga°kiem na piankęI
• ustawić w po¸iomie i pionie ościeżnicęI
• ¸amocować ościeżnicę w kotwachI
• ¸ałożyć sk°¸ydła I
• wypełnić s¸c¸elinę piankaI
• po ¸astygnięciu pionki obciąć jej nadmia° i wy°egulować sk°¸ydłaK
SK hont°ola jakości °obót
lgólne ¸asady kont°oli jakości °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K
hażdy system p°ofili w swojej dokumentacji technic¸nej ma dokładnie ¸awa°te tole°ancje ¸a°ównoI co do
odks¸tałceń samego p°ofilu jak i jego montażuK lgólnie można powied¸iećI ¸e p°ofil sam w sobie nie powinien
być odks¸tałcony więcej jak N mm p°¸y p°¸yłożeniu do niego laty pomia°owej p°¸y wysokości do NIR mI p°¸y
wyżs¸ych do NIRmmK ¸aś odchyłki montażowe nie powinny p°¸ek°ac¸ać NIR mm od pionu c¸y po¸iomu na N
met°K
ldchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może p°¸ek°ac¸ać Omm na met° ościeżnicyI nie więcej jednak jak
P mm na całą ościeżniceK iu¸y p°¸y pasowaniu okien nie mogą być więks¸e jak P mmK
wamknięte sk°¸ydła okienne nie powinny p°¸y po°us¸aniu klamka wyka¸ywać żadnych lu¸ówK
ltwa°te sk°¸ydła okienne nie mogą się same ¸amykaćK
lkucia elementów powinny być ¸amocowane w sposób t°wałyK
p¸c¸elność stola°ki mCs sp°awd¸a się p°¸e¸ włożenie w dowolnym miejscu pomięd¸y ościeżnicę a °amiaka
paska papie°u pakowego s¸e°okości OcmK geżeli po ¸amknięciu pasek nie daje się wyciągnąć be¸ ¸e°waniaI

d°¸wi lub okno u¸naje się ¸a s¸c¸elneK
hont°olę jakości montażu stola°ki mCs p°¸ep°owad¸ić ¸godnie ¸ wymaganiami p°oducentaK
TK lbmia° °obót
lgólne ¸asady obmia°u °obót podano w ppT „tymagania ogólne"K gednostka obmia°ową jestW
• stola°ka okienna mCs o°a¸ aluminiowa J mO powie°¸chni całkowitej ¸abudowanej stola°kiI
• ościeżnice stalowe J s¸tuki Es¸tKFI
• sk°¸ydła d°¸wiowe i b°amowe J mOK
UK ldbió° °obót
ooboty u¸naje się ¸a wykonane ¸godnie ¸ dokumentacja p°ojektowaI ppT i wymaganiami fnspekto°aI jeżeli
ws¸ystkie
pomia°y i badania ¸ ¸achowaniem tole°ancji dały wynik po¸ytywnyK
m°¸y odbio°¸e końcowym montażu stola°ki należy p°¸ep°owad¸ić następujące badaniaW
• sp°awd¸enie ¸godności ¸ dokumentacją kos¸to°ysową Lp°¸e¸ po°ównanieLI
• sp°awd¸enie atestów dopus¸c¸enia wy°obów do stosowania w budownictwieI
• sp°awd¸enie osad¸enie ościeży w mu°¸eI
• sp°awd¸enia stanu technic¸nego ¸amocowanej stola°ki LokuciaI s¸klenieI inne akceso°iaLK
VK modstawa płatności
modstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana p°¸e¸ tykonawcę ¸a jednostkę obmia°ową ustalona
dla danej po¸ycji ea°monog°amu °¸ec¸owoJfinansowegoK ala po¸ycji ea°monog°amu °¸ec¸owoJfinansowego
wycenionych °yc¸ałtowo podstawą płatności jest wa°tość EkwotaF podana p°¸e¸ tykonawcę w danej po¸ycji
ea°monog°amuK
Cena jednostkowa lub kwota °yc¸ałtowa po¸ycji ea°monog°amu °¸ec¸owoJfinansowego będ¸ie uw¸ględniać
ws¸ystkie c¸ynnościI wymagania i badania składające się na jej wykonanieI ok°eślone dla tej °oboty w
ppecyfikacji Technic¸nej i w aokumentacji m°ojektowejK Ceny jednostkowe lub kwoty °yc¸ałtowe będą
obejmowaćW
J °oboci¸nę be¸poś°ednią w°a¸ ¸ kos¸tamiI
J wa°tość ¸użytych mate°iałów w°a¸ ¸ kos¸tami ¸akupuI maga¸ynowaniaI ewentualnymi kos¸tami ubytków i
t°anspo°tu na plac budowyI
J wa°tość p°acy sp°¸ętu w°a¸ ¸ kos¸tamiI
J kos¸ty poś°ednieI ¸ysk kalkulacyjny i °y¸ykoI
J podatki oblic¸ane ¸godnie ¸ obowią¸ującymi p°¸episamiK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
mkJUPLBJNMMUR ptola°ka budowlanaK lkna i d°¸wiK tymagania i badaniaK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA MUKMMKMM
hla CmsW 4R4NMMMM Tynkowanie
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej standa°dowej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania i
odbio°u tynków ¸wykłych wewnęt°¸nychK
NKOK wak°es stosowania ppT
ppecyfikacja technic¸na EpTF stanowi podstawę op°acowania s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF
stosowanej jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych pT
Tynki ¸wykłeI któ°ych dotyc¸y specyfikacjaI stanowią wa°stwę och°onnąI wy°ównawc¸ą lub ks¸tałtującą fo°mę
a°chitektonic¸ną tynkowanego elementuI nanos¸oną °ęc¸nie lub mechanic¸nieI do któ°ej wykonania ¸ostały
użyte ¸ap°awy odpowiadające wymaganiom no°m lub ap°obat technic¸nychK
Tynki ¸wykłe ¸e w¸ględu na miejsce stosowaniaI °od¸aj podłożaI °od¸aj ¸ap°awyI lic¸bę wa°stw i technikę
wykonania powinny odpowiadać no°mie mkJTMLBJNMNMM pK PK „ooboty tynkoweK Tynki ¸wykłeK tymagania i
badania p°¸y odbio°¸e"K
m°¸y wykonaniu tynków ¸wykłych należy p°¸est°¸egać ¸asad podanych w no°mie mkJTMLBJNMNMM pK PKNKNK
modłoża w ¸ależności od ich °od¸aju powinny być p°¸ygotowane ¸godnie ¸ wymaganiami no°my
mkJTMLBJNMNMM pK PKPKOK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej pT są ¸godne ¸ obowią¸ującymi no°mami o°a¸ p°¸episami i o¸nac¸ająW
• °oboty

budowlane

J

ws¸ystkie

p°ace

budowlane

¸wią¸ane

¸

wykonaniem

tynków ¸godnie ¸

ustaleniami dokumentacji p°ojektowejI
• tykonawca J osoba lub o°gani¸acja wykonująca °oboty budowlaneI
• wykonanie J ws¸ystkie d¸iałania p°¸ep°owad¸ane w celu wykonania °obótI
• p°ocedu°a J dokument ¸apewniający jakośćX definiującyI jakI kiedyI gd¸ie i kto wykonuje i kont°oluje
pos¸c¸ególne ope°acje °oboc¸eX p°ocedu°a może być ¸astąpiona no°mamiI ap°obatami technic¸nymi i
inst°ukcjamiI
• ustalenia p°ojektowe J ustalenia podane w dokumentacji p°ojektowej ¸awie°ające dane opisujące p°¸edmiot i
wymagania dla ok°eślonego obiektu lub °oboty o°a¸ nie¸będne do jego wykonaniaK
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca °obót jest odpowied¸ialny ¸a jakość ich wykonania o°a¸ ¸a ich ¸godność ¸ dokumentacją
p°ojektowąI pT i poleceniami fnspekto°a nad¸o°uK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w pT
„tymagania ogólne"K
OK jate°iały
lgólne wymagania dotyc¸ące mate°iałówI ich po¸yskiwania i składowania podano w pT „tymagania ogólne"K
OKNK wap°awy
wap°awy do wykonania tynków ¸wykłych powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJVMLBJN4RMN „wap°awy
budowlane ¸wykłe" lub ap°obatom technic¸nymK
OKOK toda
ao p°¸ygotowania ¸ap°aw i sk°apiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom no°my mkJ
UULBJPOORM „jate°iały budowlaneK toda do betonów i ¸ap°aw"K Be¸ badań labo°ato°yjnych można stosować
wodociągową wodę pitnąK

kiedo¸wolone jest użycie wód ściekowychI kanali¸acyjnychI bagiennych o°a¸ wód ¸awie°ających tłus¸c¸e
o°ganic¸neI oleje i mułK
OKPK miasek
miasek powinien spełniać wymagania no°my mkJTVLBJMSTNN „h°us¸ywa mine°alneK miaski do ¸ap°aw
budowlanych"I a w s¸c¸ególnościW
• nie ¸awie°ać domies¸ek o°ganic¸nychI
• mieć f°akcje °óżnych wymia°ówI a mianowicieW piasek d°obno¸ia°nisty MIORJMIR mmI piasek
ś°ednio¸ia°nisty MIRJNIM mmI piasek g°ubo¸ia°nisty NIMJOIM mmK ao spodnich wa°stw tynku należy stosować
piasek g°ubo¸ia°nisty odmiany NI do wa°stw wie°¸chnich Jś°ednio¸ia°nisty odmiany OK
ao gład¸i piasek powinien być d°obno¸ia°nisty i p°¸echod¸ić całkowicie p°¸e¸ sito o p°¸eświcie MIR mmK
OK4K wap°awy budowlane cementowoJwapienne
ja°ka i skład ¸ap°awy powinny być ¸godne ¸ wymaganiami no°my mkJVMLBJN4RMN „wap°awy budowlane
¸wykłe"K m°¸ygotowanie ¸ap°aw do °obót tynka°skich powinno być wykonywane mechanic¸nieK
wap°awę należy p°¸ygotować w takiej ilościI aby mogła być wbudowana możliwie s¸ybko po jej p°¸ygotowaniuI
tjK w ok°esie okK P god¸inK
ao ¸ap°awy tynka°skiej należy stosować piasek °¸ec¸ny lub kopalnianyK
ao ¸ap°awy cementowoJwapiennej należy stosować cement po°tland¸ki według no°my mkJBJNVTMNXNVVT
„Cementy pows¸echnego użytku"K wa ¸godą fnspekto°a nad¸o°u można stosować cement ¸ dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych OR i PR o°a¸ cement hutnic¸y OR pod wa°unkiemI że tempe°atu°a otoc¸enia w ciągu T dni
od chwili wbudowania ¸ap°awy nie będ¸ie niżs¸a niż HRCK
ao ¸ap°aw cementowoJwapiennych należy stosować wapno suchogas¸one lub gas¸one w postaci ciasta
wapiennego ot°¸ymanego ¸ wapna niegas¸onegoI któ°e powinno two°¸yć jednolitą i jednoba°wną masęI be¸
g°udek niegas¸onego wapna i ¸aniec¸ys¸c¸eń obcychK pkład objętościowych składników ¸ap°aw należy
dobie°ać doświadc¸alnieI w ¸ależności od wymaganej ma°ki ¸ap°awy o°a¸ °od¸aju cementu i wapnaK
PK pp°¸ęt
lgólne wymagania dotyc¸ące sp°¸ętu podane w pT „tymagania ogólne"K
PKNK pp°¸ęt do wykonywania tynków ¸wykłych
tykonawca p°¸ystępujący do wykonania tynków ¸wykłych powinien wyka¸ać się możliwością ko°¸ystania ¸
następującego sp°¸ętuW
J mies¸a°ki do ¸ap°awI
J ag°egatu tynka°skiegoI
J betonia°ki wolnospadowej,
J pompy do ¸ap°awI
J p°¸enośnych ¸bio°ników na wodęK
4K T°anspo°t mate°iałów
T°anspo°t cementu i wapna suchogas¸onego powinien odbywać się ¸godnie ¸ no°mą BkJUULSTPNJMUK Cement i
wapno suchogas¸one lu¸em należy p°¸ewo¸ić cementowo¸emI natomiast cement i wapno suchogas¸one
wo°kowane można p°¸ewo¸ić dowolnymi ś°odkami t°anspo°tu i w odpowiedni sposób ¸abe¸piec¸one p°¸ed
¸awilgoceniemK tapno gas¸one w postaci ciasta wapiennego można p°¸ewo¸ić w sk°¸yniach lub pojemnikach
stalowychK h°us¸ywa można p°¸ewo¸ić dowolnymi ś°odkami t°anspo°tu w wa°unkach ¸abe¸piec¸ających je
p°¸ed ¸aniec¸ys¸c¸eniemI ¸mies¸aniem ¸ innymi aso°tymentami k°us¸ywa lub jego f°akcjami i nadmie°nym
¸awilgoceniemK

RK tykonanie °obót
RKNK ta°unki p°¸ystąpienia do °obót
m°¸ed p°¸ystąpieniem do wykonywania °obót tynkowych powinny być ¸akońc¸one ws¸ystkie °oboty stanu
su°owegoI °oboty instalacyjne podtynkoweI ¸amu°owane p°¸ebicia i b°u¸dyI osad¸one ościeżnice d°¸wiowe i
okienneK
Tynki należy wykonywać w tempe°atu°¸e nie niżs¸ej niż HRC pod wa°unkiemI że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej MCK
t niżs¸ych tempe°atu°ach można wykonywać tynki jedynie p°¸y ¸astosowaniu odpowiednich ś°odków
¸abe¸piec¸ającychI ¸godnie ¸ „tytyc¸nymi wykonywania °obót budowlanoJmontażowych w ok°esie obniżonych
tempe°atu°"K
waleca się ch°onić świeżo wykonane tynki ¸ewnęt°¸ne w ciągu pie°ws¸ych dwóch dni p°¸ed nasłonec¸nieniem
dłużs¸ym niż dwie god¸iny d¸iennieK
t ok°esie wysokich tempe°atu° świeżo wykonane tynki powinny być w c¸asie wią¸ania i twa°dnieniaI tjK w ciągu
N tygodniaI ¸wilżane wodąK
RKOK m°¸ygotowanie podłoża

RKOKNK

ppoiny w mu°ach ceglanych

t ścianach p°¸ewid¸ianych do tynkowania nie należy wypełniać ¸ap°awą spoin p°¸y ¸ewnęt°¸nych licach na
głębokości RJNM mmK
Be¸poś°ednio p°¸ed tynkowaniem podłoże należy oc¸yścić ¸ ku°¸u s¸c¸otkami o°a¸ usunąć plamy ¸ °d¸y i
substancji tłustychK mlamy ¸ substancji tłustych można usunąć NMJp°ocK °o¸two°em s¸a°ego mydła lub
wypełniając je lampą ben¸ynowąK
kadmie°nie suchą powie°¸chnię podłoża należy ¸wilżyć wodąK
RKPK tykonywanie tynków ¸wykłych
m°¸y wykonywaniu tynków ¸wykłych należy p°¸est°¸egać ¸asad podanych w no°mie mkJTMLBJNMNMM pK PKPKNK
pposoby wykonania tynków ¸wykłych jednoJ i wielowa°stwowych powinny być ¸godne ¸ danymi ok°eślonymi w
tablK 4 no°my mkJTMLBJNMNMMK
d°ubości tynków ¸wykłych w ¸ależności od ich katego°ii o°a¸ od °od¸aju podłoża lub podkładu powinny być
¸godne ¸ no°mą mkJTMLBJNMNMMK
Tynki ¸wykłe katego°ii ff i fff należą do odmian pows¸echnie stosowanychI wykonywanych w sposób
standa°dowyK Tynki ¸wykłe katego°ii fs ¸alic¸a się do odmian dobo°owychK
Tynk t°ójwa°stwowy powinien się składać ¸ ob°¸utkiI na°¸utu i gład¸iK ka°¸ut tynków wewnęt°¸nych należy
wykonać według pasów i listew kie°unkowychK
Gładź należy nanosić po ¸wią¸aniu wa°stwy na°¸utuI lec¸ p°¸ed jej stwa°dnieniemK modc¸as ¸acie°ania wa°stwa
gład¸i powinna być mocno dociskana do wa°stwy na°¸utuK
ao wykonania tynków należy stosować ¸ap°awy cementowoJwapienneW tynków niena°ażonych na ¸awilgocenie
J w p°opo°cji NWNW4I na°ażonych na ¸wilgocenie o°a¸ w tynkach ¸ewnęt°¸nych Jw p°opo°cji NWNWOK
SK hont°ola jakości °obót
SKNK Badania w c¸asie °obót
C¸ęstotliwość o°a¸ ¸ak°es badań ¸ap°awy wytwa°¸anej na placu budowyI a w s¸c¸ególności jej ma°ki i
konsystencjiI powinny wynikać ¸ no°my mkJVMLBJN4RMN „wap°awy budowlane ¸wykłe"K
SKOK Badania w c¸asie odbio°u °obót
Badania tynków ¸wykłych powinny być p°¸ep°owad¸ane w sposób podany w no°mie mkJTMLBJNMNMM pK 4KPK i
powinny umożliwić ocenę ws¸ystkich wymagańI a w s¸c¸ególnościW

• ¸godności ¸ dokumentacją p°ojektową i ¸mianami w dokumentacji powykonawc¸ejI
• jakości ¸astosowanych mate°iałów i wy°obówI
• p°awidłowości p°¸ygotowania podłożyI
• m°o¸oodpo°ności tynków ¸ewnęt°¸nychI
• p°¸yc¸epności tynków do podłożaI
• g°ubości tynkuI
• wyglądu powie°¸chni tynkuI
• p°awidłowości wykonania powie°¸chni i k°awęd¸i tynkuI
• wykońc¸enie tynku na na°ożachI stykach i s¸c¸elinach dylatacyjnychK
TK lbmia° °obót
TKNK gednostka i ¸asady obmia°owania
mowie°¸chnię tynków oblic¸a się w met°ach kwad°atowych jako iloc¸yn długości ścian w stanie su°owym i
wysokości mie°¸onej od podłoża lub wa°stwy wy°ównawc¸ej na st°opie do spodu st°opuK mowie°¸chnię pilast°ów
i słupów oblic¸a się w °o¸winięciu tych elementów w stanie su°owymK
mowie°¸chnię tynków st°opów płaskich oblic¸a się w met°ach kwad°atowych ich °¸utu w świetle ścian su°owych
na płas¸c¸y¸nę po¸iomąK
mowie°¸chnię st°opów żeb°owych i kasetonowych oblic¸a się w °o¸winięciu według wymia°ów w stanie
su°owymK w powie°¸chni tynków nie pot°ąca się powie°¸chni nieotynkowanychI ciągnionychI ob°óbek
kamiennychI k°atekI d°¸wic¸ek i innychI jeżeli każda ¸ nich jest mniejs¸a od MIR mOK
TKOK flość tynków
flość tynków w mO ok°eśla się na podstawie p°ojektu ¸ uw¸ględnieniem ¸mian ¸aakceptowanych p°¸e¸
fnspekto°a nad¸o°u i sp°awd¸onych w natu°¸eK
UK ldbió° °obót
lgólne ¸asady odbio°u °obót podano w pT „tymagania ogólne"K
UKNK ldbió° podłoża
ldbió° podłoża należy p°¸ep°owad¸ić be¸poś°ednio p°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót tynkowychK geżeli odbió°
podłoża odbywa się po dłużs¸ym c¸asie od jego wykonaniaI należy podłoże oc¸yścić i umyć wodąK
ooboty u¸naje się ¸a ¸godne ¸ dokumentacją p°ojektowąI ppT i wymaganiami fnspekto°a nad¸o°uI jeżeli
ws¸ystkie pomia°y i badania omówione w pktK SI dały po¸ytywne wynikiK
geżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywnyI tynk nie powinien być odeb°anyK t takim p°¸ypadku
należy p°¸yjąć jedno ¸ następujących °o¸wią¸ańW
• tynk pop°awić i p°¸edstawić do ponownego odbio°uI
• jeżeli odchylenia od wymagań nie ¸ag°ażają be¸piec¸eństwu użytkowania i t°wałości tynkuI ¸alic¸yć tynk do
niżs¸ej katego°iiI
• w p°¸ypadkuI gdy nie są możliwe podane wyżej °o¸wią¸aniaI usunąć tynk i ponownie wykonać °oboty
tynkoweK
UKOK ldbió° tynków
rks¸tałtowanie powie°¸chniI k°awęd¸ieI p°¸ecięcia powie°¸chni o°a¸ kąty dwuścienne powinny być ¸godne ¸
dokumentacją p°ojektowąK
aopus¸c¸alne odchylenia powie°¸chni tynku od płas¸c¸y¸ny i odchylenie k°awęd¸i od linii p°ostej nie mogą być
więks¸e niż P mm i w lic¸bie nie więks¸ej niż P na całej długości kont°olnej dwumet°owej łatyK ldchylenie
powie°¸chni i k°awęd¸i od kie°unkuW

• pionowego J nie mogą być więks¸e niż O mm na N

mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w

pomies¸c¸eniuI
• po¸iomego J nie mogą być więks¸e niż P mm na N mb i ogółem nie więcej niż S mm na całej powie°¸chni
międ¸y p°¸eg°odami pionowymi EścianamiI belkami itpKFK
kiedopus¸c¸alne są następujące wadyW
• wykwity w postaci nalotów °o¸two°ów soli wyk°ystali¸owanych na powie°¸chni tynków p°¸enikających ¸
podłożaI pilśni itpKI
• t°wałe ślady ¸acieków na powie°¸chniI odstawanieI odpa°¸enia i pęche°¸e wskutek niedostatec¸nej
p°¸yc¸epności tynku do podłożaK
ldbió° gotowych tynków powinien być potwie°d¸ony p°otokołemI któ°y powinien ¸awie°aćW
• ocenę wyników badańI
• wyka¸ wad i uste°ek ¸e wska¸aniem możliwości ich usunięciaI
• stwie°d¸enia ¸godności lub nie¸godności wykonania ¸ ¸amówieniemK
VK modstawa płatności
Płatność następuje ¸a wykonaną i odeb°aną ilość mO powie°¸chni tynku według ceny jednostkowejI któ°a
obejmujeW
• p°¸ygotowanie stanowiska °oboc¸egoI
• p°¸ygotowanie ¸ap°awyI
• dosta°c¸enie mate°iałów i sp°¸ętuI
• obsługę sp°¸ętu nieposiadającego etatowej obsługiI
• ustawienie i °o¸bió°kę °us¸towań p°¸enośnych umożliwiających wykonanie °obót na wysokości do 4 mI
• p°¸ygotowanie podłożaI
• umocowanie i ¸djęcie listew tynka°skichI
• osiatkowanie b°u¸dI
• obsad¸enie k°atek wentylacyjnych i innych d°obnych elementówI
• wykonanie tynkówI
• °epe°acja tynków po d¸iu°ach i hakachI
• oc¸ys¸c¸enie miejsca p°acy ¸ °es¸tek mate°iałówI
• likwidację stanowiska °oboc¸egoK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJURLBJM4RMM wap°awy budowlaneK Badania cech fi¸yc¸nych i wyt°¸ymałościowychK mkJTMLBJNMNMM ooboty
tynkoweK Tynki ¸wykłeK tymagania i badania p°¸y odbio°¸eK

mkJUULBJPOORM jate°iały budowlaneK toda do betonów i ¸ap°awK
mkJBJPMMOMWNVVV tapnoK
mkJTVLBJMSTNN h°us¸ywa mine°alneK miaski do ¸ap°aw budowlanychK mkJVMLBJN4RMN wap°awy
budowlane ¸wykłeK mkJBJNVTMNXNVVT

Cementy pows¸echnego użytkuK

mkJfplJVMMM Epe°ia VMMMI VMMNI VMMOI VMMP i VMM4F ko°my dotyc¸ące systemów ¸apewnienia jakości
i ¸a°¸ąd¸anie systemami ¸apewnienia jakościK
NMKOK fnne dokumenty i inst°ukcje
ta°unki technic¸ne wykonania i odbio°u °obót budowlanych C¸ęść B J ooboty wykońc¸enioweI
¸es¸yt N „Tynki"I wydanie fTB J OMMP °ok

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA NMKMMKMM
hla CmsW 4R4PMMMM mok°ywanie podłóg i ścian J układanie płytek ce°amic¸nych na podłogach i cokołach
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania o°a¸ odbio°u °obót
wykład¸inowych i okład¸inowychK
NKOK wak°es stosowania ppT
ppecyfikacja technic¸na EpTF stanowi podstawę op°acowania s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF
stosowanej jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacjaI obejmują ws¸ystkie c¸ynności mające na celu wykonanieW
• pok°ycie podłóg płytkami Ewykład¸inyI posad¸kiFI któ°e stanowią wie°¸chni element wa°stw podłogowychI
ppecyfikacja obejmuje wykonanie wykład¸in i okład¸in p°¸y użyciu kompo¸ycji klejowych ¸ mies¸anek
p°¸ygotowanych fab°yc¸nieK
wak°es op°acowania obejmuje ok°eślenie wymagań odnośnie własności mate°iałówI wymagań i sposobów
oceny podłożyI wykonanie wykład¸in i okład¸in wewnęt°¸nych i ¸ewnęt°¸nychI o°a¸ ich odbio°yK
ppecyfikacja nie obejmuje wykład¸in i okład¸in chemoodpo°nych o°a¸ wykonywanych według metod
patentowych lub innych ¸ap°ojektowanych indywidualnie dla konk°etnego obiektuK
NK4K lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca °obót jest odpowied¸ialny ¸a jakość ich wykonania o°a¸ ¸a ich ¸godność ¸ dokumentacją
p°ojektowąI pT dokumentacją p°ojektową i poleceniami fnspekto°a nad¸o°uK
NKRK aokumentacja °obót wykład¸inowych i okład¸inowych
aokumentację °obót wykład¸inowych i okład¸inowych stanowiąW
• p°ojekt budowlanyI op°acowany ¸godnie ¸ °o¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ PKMTKOMMP°K w sp°awie
s¸c¸egółowego ¸ak°esu i fo°my p°ojektu budowlanego Ea¸K rK ¸ OMMP °K n° NOMI po¸K NNPPFI
• p°ojekt wykonawc¸y Ejeżeli taka pot°¸eba występujeFI
• specyfikacja technic¸na wykonania i odbio°u °obót Eobligato°yjna w p°¸ypadku ¸amówień public¸nychFI ¸godna
¸ °o¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia OKMVKOMM4 °K Ea¸K rK ¸ OMM4°K n° OMOI po¸K OMTOFI
• d¸iennik budowyI p°owad¸ony ¸godnie ¸ ¸a°¸ąd¸eniem jdmiB ¸ NRKNOKNVV4 °K w sp°awie d¸iennika budowy
o°a¸ tablicy info°macyjnej Ejm ¸ NVVR °K n° OI po¸K OVFI
• ap°obaty technic¸neI ce°tyfikaty lub dekla°acje ¸godności świadc¸ące o dopus¸c¸eniu do ob°otu i
pows¸echnego lub jednostkowego stosowania użytych wy°obów budowlanychI ¸godnie ¸ ustawą m°awo
Budowlane ¸ TKMTKNVV4 °K Ea¸K rK ¸ OMMM °K n° NMSI po¸K NNOS ¸ późniejs¸ymi ¸mianamiFI
• p°otokóły odbio°ów c¸ęściowychI końcowych i °obót ¸anikającychI ¸ ¸ałąc¸onymi p°otokółami ¸ badań
kont°olnychI
• dokumentacja powykonawc¸aK
ooboty należy wykonywać na podstawie p°ojektu op°acowanego dla konk°etnej °eali¸acjiK mowinien on
uw¸ględniaćW
• mate°iały do wykonywania wykład¸iny i okład¸inyI
• lokali¸ację i wa°unki użytkowaniaI
• °od¸aj i stan podłoży pod wykład¸iny i okład¸inyK t p°ojekcie powinny być ¸awa°teW
• wymagania dla podłożaI ewentualnie sposób jego wykonania lub nap°awyI ¸ wys¸c¸ególnieniem mate°iałów

do nap°awI
• specyfikacje mate°iałów do wykonania wykład¸iny i okład¸iny ¸ powołaniem się na odpowiednie dokumenty
odniesienia Eno°myI ap°obaty technic¸neFI
• sposoby wykonania wykład¸iny i okład¸iny ¸ uw¸ględnieniem s¸e°okości spoin i sposobu wykońc¸eniaI
• kolo°ystyka i w¸o°nictwo układanych płytekI
• wymagania i wa°unki odbio°u wykonanej wykład¸iny i okład¸inyI
• ¸asady konse°wacji wykład¸iny i okład¸inyK
m°¸e¸ dokumentację powykonawc¸ą °obót wykład¸inowych i okład¸inowych °o¸umiemy E¸godnie ¸ a°tK PI
pK N4 ustawy m°awo budowlaneF wymienioną wyżej dokumentację °obót ¸ naniesionymi ¸mianami w stosunku
do p°ojektu budowlanego i specyfikacji technic¸nejI dokonanymi podc¸as wykonywania °obótK
OK jate°iały
jate°iały stosowane do wykonywania °obót wykład¸inowych i okład¸inowych ¸ płytek ce°amic¸nych powinny
miećW
J Ap°obaty Technic¸ne lub być p°odukowane ¸godnie ¸ obowią¸ującymi no°mamiI
J Ce°tyfikat lub aekla°ację wgodności ¸ Ap°obatą Technic¸ną lub ¸ mkI
J Ce°tyfikat na ¸nak be¸piec¸eństwaI
J Ce°tyfikat ¸godności ¸e ¸ha°moni¸owaną no°mą eu°opejską wp°owad¸oną do ¸bio°u no°m polskichI
J na opakowaniach powinien ¸najdować się te°min p°¸ydatności do stosowaniaK
pposób t°anspo°tu i składowania powinien być ¸godny ¸ wa°unkami i wymaganiami podanymi p°¸e¸
p°oducentaK tykonawca obowią¸any jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyc¸ącą składowanych
na budowie mate°iałów p°¸e¸nac¸onych do wykonania °obót wykład¸inowych i okład¸inowychK
OKNK ood¸aje mate°iałów
ts¸elkie mate°iały do wykonania wykład¸in i okład¸in powinny odpowiadać wymaganiom ¸awa°tym w no°mach
lub ap°obatach technic¸nych fTB dopus¸c¸ających dany mate°iał do pows¸echnego stosowania w
budownictwieK

OKNKNK młyty i płytki ce°amic¸ne
Płytki powinny odpowiadać następującym no°momW
• mkJbk NTSWNVVS J młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej bYPBK d°upa
B fK
• mkJbk NTTWNVVT J młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o nasiąkliwości wodnej PBYbYSBK d°upa B
ffaK
• mkJbk NTUWNVVU J młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o nasiąkliwości wodnej SBYbYNMBK d°upa B
ffbK
• mkJbk NRVWNVVS J młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o nasiąkliwości wodnej b[NMBK d°upa B fffK
ood¸aj płytek i ich pa°amet°y technic¸ne musi ok°eślać dokumentacja p°ojektowaI s¸c¸ególnie dotyc¸y to płytek
dla któ°ych mus¸ą być ok°eślone takie pa°amet°y jak npK stopień ście°alnościI m°o¸oodpo°ność i twa°dośćK

OKNKOK hompo¸ycje klejące i ¸ap°awy do spoinowania
hompo¸ycje klejące do mocowania płytek ce°amic¸nych mus¸ą spełniać wymagania mkJbk NOMM4WOMMO lub
odpowiednich ap°obat technic¸nychK
wap°awy do spoinowania mus¸ą spełniać wymagania odpowiednich ap°obat technic¸nych lub no°mK

OKNKPK jate°iały pomocnic¸e
jate°iały pomocnic¸e do wykonywania wykład¸in i okład¸in toW
J listwy dylatacyjne i wykońc¸enioweI

J ś°odki och°ony płytek i spoinI
J ś°odki do usuwania ¸aniec¸ys¸c¸eńI
J ś°odki do konse°wacji wykład¸in i okład¸inK
ts¸ystkie wwK mate°iały mus¸ą mieć własności technic¸ne ok°eślone p°¸e¸ p°oducenta lub odpowiednie
ap°obaty technic¸neK

OKNK4K toda
ao p°¸ygotowania kompo¸ycji klejących ¸ap°aw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadającą wymaganiom no°my mkJUULBJPOORM „jate°iały budowlaneK toda do betonów i ¸ap°awK" Be¸
badań labo°ato°yjnych może być stosowana wodociągowa woda pitnaK
PK pp°¸ęt i na°¸ęd¸ia do wykonywania wykład¸in i okład¸in
ao wykonywania °obót wykład¸inowych i okład¸inowych należy stosowaćW
• s¸c¸otki włosiane lub d°uciane do c¸ys¸c¸enia podłożaI
• s¸pachle i pace metalowe lub ¸ two°¸yw s¸tuc¸nychI
• na°¸ęd¸ia lub u°¸ąd¸enia mechanic¸ne do cięcia płytekI
• pace ¸ąbkowane stalowe lub ¸ two°¸yw s¸tuc¸nych o wysokości ¸ąbków SJNO mmm do °o¸p°owad¸ania
kompo¸ycji klejącychI
• łaty do sp°awd¸ania °ówności powie°¸chniI
• po¸iomniceI
• mies¸adła kos¸yc¸kowe napęd¸ane wie°ta°ką elekt°yc¸ną o°a¸ pojemniki do p°¸ygotowania kompo¸ycji
klejącychI
• pace gumowe lub ¸ two°¸yw s¸tuc¸nych do spoinowaniaI
• gąbki do mycia i c¸ys¸c¸eniaI
• wkładki Ek°¸yżykiF dystansoweK
4K T°anspo°t i składowanie mate°iałów
T°anspo°t mate°iałów do wykonania wykład¸in i okład¸in nie wymaga specjalnych ś°odków i u°¸ąd¸eńK waleca
się używać do t°anspo°tu samochodów pok°ytych plandekami lub ¸amkniętychK t c¸asie t°anspo°tu należy
¸abe¸piec¸yć p°¸ewożone mate°iały w sposób wykluc¸ający ich us¸kod¸enieK t p°¸ypadku dużych ilości
mate°iałów ¸alecane jest p°¸ewożenie ich na paletach i użycie do ¸aładunku i °o¸ładunku ładunku u°¸ąd¸eń
mechanic¸nychK pkładowanie mate°iałów podłogowych na budowie musi być w pomies¸c¸eniach ¸amkniętychI
¸abe¸piec¸onych p°¸ed opadami i minusowymi tempe°atu°amiK
RK tykonania °obót
lgólne ¸asady wykonywania °obót podano w pT „tymagania ogólne"
RKNK ta°unki p°¸ystąpienia do °obót
m°¸ed p°¸ystąpieniem do wykonywania wykład¸in powinny być ¸akońc¸oneW
• ws¸ystkie °oboty stanu su°owego łąc¸nie ¸ wykonaniem podłożyI wa°stw konst°ukcyjnych i i¸olacji podłógI
• °oboty instalacji sanita°nychI cent°alnego og°¸ewaniaI elekt°yc¸nych i innych npK technologic¸nych
Es¸c¸ególnie dotyc¸y to instalacji podpodłogowychFI
• ws¸ystkie b°u¸dyI kanały i p°¸ebicia nap°awiane i wykońc¸one tynkiem lub masami nap°awc¸ymiK
m°¸ystąpienie do °obót wykład¸inowych powinno nastąpić po ok°esie osiadania i sku°c¸u elementów konst°ukcji
budynkuK
ooboty wykład¸inowe i okład¸inowe należy wykonywać w tempe°atu°ach nie niżs¸ych niż HR°C i tempe°atu°a ta
powinna ut°¸ymywać się w ciągu całej dobyK
tykonane wykład¸iny i okład¸iny należy w ciągu pie°ws¸ych dwóch dni ch°onić p°¸ed nasłonec¸nieniem i

p°¸ewiewemK
RKOK tykonanie wykład¸iny
RKOKNK modłoża pod wykład¸iny
modłoża pod wykład¸iny może stanowić beton lub ¸ap°awa cementowaK modkłady betonowe powinny być
wykonane ¸ betonu g°ubości minimum RM mmK
modkłady ¸ ¸ap°awy cementowej powinny mieć wyt°¸ymałość na ściskanie minimum NO jmaI a na ¸ginanie
minimum P jmaK
jinimalna g°ubości podkładów ¸ ¸ap°awy cementowej powinny wynosićW
• podkłady ¸wią¸ane ¸ podłożem J OR mm
• podkłady na i¸olacji p°¸eciwwilgociowej J PR mm
• podkłady „pływające" E na wa°stwie i¸olacji cieplnej lub akustyc¸nejF J 4M mm
mowie°¸chnia podkładu powinna być ¸ata°ta na ost°oI be¸ °akówI pęknięć i ubytkówI c¸ystaI po¸bawiona
°es¸tek sta°ych wykład¸in i odpylonaK kiedopus¸c¸alne są ¸ab°ud¸enia bitumamiI fa°bami i ś°odkami
antyadhe¸yjnymiK ao¸wolone odchylenie powie°¸chni podkładu od płas¸c¸y¸ny po¸iomej nie może p°¸ek°ac¸ać
R mm na całej długości łaty kont°olnej o długości O mK
t podkład¸ie należy wykonaćI ¸godnie ¸ p°ojektemI spadki i s¸c¸eliny dylatacji konst°ukcyjnej i
p°¸eciwsku°c¸owej. ka ¸ewnąt°¸ budynku powie°¸chni dylatowanych pól nie powinna p°¸ek°ac¸ać NM mOI a
maksymalna długość boku nie więks¸a niż PIR mK
tewnąt°¸ budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymia°y nie więks¸e niż RxS mK aylatacje powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynkuI wokół fundamentów pod mas¸ynyI słupów konst°ukcyjnych o°a¸ w
styku °óżnych °od¸ajów wykład¸inK p¸c¸egółowe info°macje o układ¸ie wa°stw podłogowychI wielkości i
kie°unkach spadkówI miejsc wykonania dylatacjiI osad¸enia wpustów i innych elementów powinny być podane
w dokumentacji p°ojektowejK p¸c¸eliny dylatacyjne powinny być wypełnione mate°iałem wska¸anym w
p°ojekcieK
ala pop°awienia jakości i ¸mniejs¸enia °y¸yka powstania pęknięć sku°c¸owych ¸aleca się ¸b°ojenie podkładów
betonowych stalowym ¸b°ojeniem °o¸p°os¸onym lub w¸mocnienie podkładów cementowych włóknem
polip°opylenowymK
aużym ułatwieniem p°¸y wykonywaniu wykład¸in ¸ płytek ma ¸astosowanie be¸poś°ednio pod wykład¸inę
wa°stwy ¸ masy samopo¸iomującej. ta°stwy E„wylewki"F samopo¸iomujące wykonuje się ¸ gotowych
fab°yc¸nie spo°¸ąd¸onych mies¸anek ściśle według inst°ukcji p°oducentaK tykonanie tej wa°stwy podnosi kos¸t
podłogiI powoduje jednak os¸c¸ędność klejuK
RKOKOK tykonanie wykład¸in
m°¸ed p°¸ystąpieniem do ¸asadnic¸ych °obót wykład¸inowych należy p°¸ygotować ws¸ystkie nie¸będne
mate°iałyI na°¸ęd¸ia i sp°¸ętI poseg°egować płytki według wymia°ówI gatunku i odcieni o°a¸ °o¸planować
sposób układania płytekK
mołożenie płytek należy °o¸planować uw¸ględniając ich wielkość i s¸e°okość spoinK ka jednej płas¸c¸yźnie
płytki powinny być °o¸mies¸c¸one symet°yc¸nie a sk°ajne powinny mieć jednakową s¸e°okość więks¸ą niż
połowa płytkiK p¸c¸ególnie sta°annego °o¸planowania wymaga wykład¸ina ¸awie°ająca ok°eślone w
dokumentacji w¸o°y lub składająca się ¸ °óżnego °od¸aju i wielkości płytekK
tybó° kompo¸ycji klejących ¸ależy od °od¸aju płytek i podłoża o°a¸ wymagań stawianych wykład¸inieK
hompo¸ycja E¸ap°awaF klejąca musi być p°¸ygotowana ¸godnie ¸ inst°ukcją p°oducentaK
rkładanie płytek °o¸poc¸yna się od najba°d¸iej eksponowanego na°ożnika w pomies¸c¸eniu lub od
wy¸nac¸onej liniiK hompo¸ycję klejącą nakłada się na podłoże gładką k°awęd¸ią pacy a następnie

„p°¸ec¸esuje" się ¸ębatą k°awęd¸ią ustawioną pod kątem około RM°K hompo¸ycja klej ąca powinna być
nałożona °ównomie°nie i pok°ywać całą powie°¸chnię podłożaK tielkość ¸ębów pacy ¸ależy od wielkości płytekK
m°awidłowo dob°ane wielkość ¸ębów i konsystencja kompo¸ycji klejącej sp°awiająI że kompo¸ycja nie wypływa
¸ pod płytek i pok°ywa minimum SRB powie°¸chni płytekK
mowie°¸chnia ¸ nałożoną wa°stwą kompo¸ycji klejącej powinna wynosić około N mO lub po¸wolić na wykonanie
wykład¸iny w ciągu około NMJNR minutK
d°ubość wa°stwy kompo¸ycji klejącej ¸ależy od °od¸aju i °ówności podłoża o°a¸ °od¸aju i wielkości płytek i
wynosi ś°ednio około SJU mmK
mo nałożeniu kompo¸ycji klejącej układa się płytki od wy¸nac¸onej linii lub wyb°anego na°ożnikaK kakładając
pie°ws¸ą płytkę należy ją lekko p°¸esunąć po podłożu Eokoło N cmFI ustawić w żądanej po¸ycji i docisnąć dla
u¸yskania p°¸yc¸epności kleju do płytkiK kastępne płytki należy dołożyć do sąsiednichI docisnąć i mik°o°uchami
odsunąć na s¸e°okość spoinyK a¸ięki dużej p°¸yc¸epności świeżej kompo¸ycji klejowej po dociśnięciu płytki
u¸yskuje się efekt „p°¸yssania"K tięks¸e płytki ¸aleca się dobijać młotkiem gumowymK
t p°¸ypadku płytek układanych na ¸ewnąt°¸ wa°stwa kompo¸ycji klejącej powinna pod całą powie°¸chnią
płytkiK jożna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką wa°stwę kleju na spodnią powie°¸chnie p°¸yklejanych
płytekK ala u¸yskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki Ek°¸yżykiF dystansoweK
m°¸ed całkowitym stwa°dnieniem kleju ¸e spoin pomięd¸y płytkami należy usunąć jego nadmia°I można też
usunąć wkładki dystansoweK
t t°akcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykońc¸enioweK
mo ułożeniu płytek na podłod¸e wykonuje się cokołyK p¸c¸egóły cokołu powinna ok°eślać dokumentacja
p°ojektowaK ala cokołów wykonywanych ¸ płytek identyc¸nych jak dla wykład¸iny podłogi stosuje się takie same
kleje i ¸ap°awy do spoinowaniaK
ao spoinowania płytek można p°¸ystąpić nie wc¸eśniej niż po O4 god¸inach od ułożenie płytekK aokładny c¸as
powinien być ok°eślony p°¸e¸ p°oducenta w inst°ukcji stosowania ¸ap°awy klejowejK
t p°¸ypadku gdy k°awęd¸ie płytek są nasiąkliwe p°¸ed spoinowaniem należy ¸wilżyć je wodą mok°ym
pęd¸lemK ppoinowanie wykonuje się °o¸p°owad¸ając ¸ap°awę do spoinowania E¸ap°awę fugowąF po
powie°¸chni wykład¸iny pacą gumowąK wap°awę należy dokładnie wcisnąć w p°¸est°¸enie międ¸y płytkami
°uchami p°ostopadle i ukośnie do k°awęd¸i płytekK kadmia° ¸ap°awy ¸bie°a się ¸ powie°¸chni płytek wilgotną
gąbkąK Świeżą ¸ap°awę można dodatkowo wygład¸ić ¸aok°ąglonym na°¸ęd¸iem i u¸yskać wklęsły ks¸tałt
spoinyK młaskie spoiny u¸yskuje się pop°¸e¸ p°¸eta°cie ¸ap°awy pacą ¸ naklejoną gładką gąbkąK
geżeli w pomies¸c¸eniach występuje wysoka tempe°atu°a i niska wilgotność powiet°¸a należy ¸apobiec ¸byt
s¸ybkiemu wysychaniu spoin pop°¸e¸ lekkie ¸wilżanie ich wilgotną gąbkąK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do spoinowania ¸aleca się sp°awd¸ić c¸y pigment spoiny nie b°ud¸i t°wale powie°¸chni
płytekK p¸c¸ególnie dotyc¸y to płytek nies¸kliwionych i innych o powie°¸chni po°owatejK
ala podniesienia jakości wykład¸iny i ¸więks¸enia odpo°ności na c¸ynniki ¸ewnęt°¸ne po stwa°dnieniu spoiny
mogą być powlec¸one specjalnymi p°epa°atami imp°egnującymiK fmp°egnowane mogą być także płytkiK
RKPK tykonanie okład¸in
RKPKNK modłoża pod okład¸inę
modłożem pod okład¸iny ce°amic¸ne mocowane na kompo¸ycjach klejowych mogą byćW
• ściany betonowe
• otynkowane mu°y ¸ elementów d°obno wymia°owych
• płyty gipsowo ka°tonoweK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót okład¸inowych należy sp°awd¸ić p°awidłowość p°¸ygotowania podłożaK

modłoża betonowe powinny być c¸ysteI odpyloneI po¸bawione °es¸tek ś°odków antyadhe¸yjnych i sta°ych
powłokI
be¸ °akówI pęknięć i ubytkówK
mołąc¸enia i spoiny międ¸y elementami p°efab°ykowanymi powinny być płaskie i °ówneK t p°¸ypadku
wystąpienia nie°ówności należy je ¸es¸lifowaćI a ubytki i uskoki wy°ównać ¸ap°awą cementową lub specjalnymi
masami nap°awc¸ymiK
t p°¸ypadku ścian ¸ elementów d°obno wymia°owych tynk powinien być dwuwa°stwowy Eob°¸utka i na°¸utF
¸ata°ty na ost°oI wykonany ¸ ¸ap°awy cementowej lub cementowoJwapiennej ma°ki j4JjTK
t p°¸ypadku okład¸in wewnęt°¸nych ściana ¸ elementów d°obnowymia°owych może być otynkowana tynkiem
gipsowym ¸ata°tym na ost°o ma°ki j4JjTK
t p°¸ypadku podłóż nasiąkliwych ¸aleca się ¸ag°untowanie p°epa°atem g°untującym E¸godnie ¸ inst°ukcją
p°oducentaFK
t ¸ak°esie wykonania powie°¸chni i k°awęd¸i podłoże powinno spełniać następujące wymaganiaW
• powie°¸chnia c¸ystaI niepylącaI be¸ ubytków i tłustych plamI oc¸ys¸c¸ona ¸e sta°ych powłok mala°skichI
• odchylenie powie°¸chni tynku od płas¸c¸y¸ny o°a¸ odchylenie k°awęd¸i od linii p°ostejI mie°¸one łatą
kont°olną o długości O mI nie może p°¸ek°ac¸ać P mm p°¸y lic¸bie odchyłek nie więks¸ej niż P na długości łatyI
• odchylenie powie°¸chni od kie°unku pionowego nie może być więks¸e niż 4 mm na wysokości kondygnacjiI
• odchylenie powie°¸chni od kie°unku po¸iomego nie może być więks¸e niż O mm na N mK
kie dopus¸c¸a się wykonywania okład¸in ce°amic¸nych mocowanych na kompo¸ycjach klejących na podłożach
pok°ytych sta°ymi powłokami mala°skimiI tynkiem ¸ ¸ap°awy cementowejI cementowoJwapiennejI wapiennej i
gipsowej ma°ki niżs¸ej niż j4K
RKPKOK tykonanie okład¸in
m°¸ed p°¸ystąpieniem do ¸asadnic¸ych °obót okład¸inowych należy p°¸ygotować ws¸ystkie nie¸będne
mate°iałyI na°¸ęd¸ia i sp°¸ętI poseg°egować płytki wedługI wymia°ówI gatunku i odcieni o°a¸ °o¸planować
sposób układania płytekK mołożenie płytek należy °o¸planować uw¸ględniając ich wielkość i p°¸yjętą s¸e°okość
spoinK ka jednej ścianie płytki powinny być °o¸mies¸c¸one symet°yc¸nie a sk°ajne powinny mieć jednakowa
s¸e°okośćI więks¸ą niż połowa płytkiK p¸c¸ególnie sta°annego °o¸planowania wymaga okład¸ina ¸awie°ająca
ok°eślone w dokumentacji w¸o°y lub składa się ¸ °óżnego °od¸aju i wielkości płytekK
m°¸ed układaniem płytek na ścianie należy ¸amocować p°ostąI gładką łatę d°ewnianą lub aluminiowąK ao
usytuowania łaty należy użyć po¸iomnicyK Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub d°ugiego °¸ędu płytekK
kastępnie p°¸ygotowuje się E¸godnie ¸ inst°ukcją p°oducentaF kompo¸ycję klejącąK tybó° kompo¸ycji ¸ależy od
°od¸aju płytek i podłoża o°a¸ wymagań stawianych okład¸inieK
hompo¸ycję klejącą nakłada się na podłoże gładką k°awęd¸ią pacy a następnie „p°¸ec¸esuje" się powie°¸chnię
zębatą k°awęd¸ią ustawioną pod kątem około RM°K hompo¸ycja klej ąca powinna być °o¸łożona °ównomie°nie i
pok°ywać całą powie°¸chnię podłożaK tielość ¸ębów pacy ¸ależy od wielkości płytekK m°awidłowo dob°ane
wielkość ¸ębów i konsystencja kompo¸ycji sp°awiająI że kompo¸ycja nie wypływa ¸ pod płytek i pok°ywa
minimum SRB powie°¸chni płytkiK
mowie°¸chnia ¸ nałożoną wa°stwą kompo¸ycji klejącej powinna wynosić około N mO lub po¸wolić na wykonanie
okład¸iny w ciągu około NMJNR minutK
d°ubość wa°stwy kompo¸ycji klejącej w ¸ależności od °od¸aju i °ówności podłoża o°a¸ °od¸aju i wielkości płytek
wynosi około 4JS mmK
rkładanie płytek °o¸poc¸yna się od dołu w dowolnym na°ożnikuI jeżeli wynika ¸ °o¸planowaniaI że powinna
¸naleźć się tam cała płytkaK geśli pie°ws¸a płytka ma być docinanaI układanie należy ¸ac¸ąć od p°¸yklejenia

d°ugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscuK
rkładanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianieI dociśnięciu i „mik°o°uchami" ustawieniu na właściwym
miejscu p°¸y ¸achowaniu wymaganej wielkości spoinyK a¸ięki dużej p°¸yc¸epności świeżej ¸ap°awy klejowej po
dociśnięciu płytki u¸yskuje się efekt „p°¸yssania"K młytki o dużych wymia°ach ¸aleca się dobijać młotkiem
gumowymK mie°ws¸y °¸ąd płytekI t¸wK cokołowyI układa się ¸a¸wyc¸aj po ułożeniu wykład¸iny podłogowejK
Płytki tego pasa ¸a¸wyc¸aj t°¸eba p°¸ycinać na odpowiednią wysokośćK
ala u¸yskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki Ek°¸yżykiF dystansoweK
m°¸ed całkowitym stwa°dnieniem kleju ¸e spoin należy usunąć jego nadmia°I można też usunąć wkładki
dystansoweK t t°akcie układania płytek należy także mocować listwy wykońc¸eniowe o°a¸ inne elementy jak
npK d°¸wic¸ki °ewi¸yjne s¸achtów instalacyjnychK
a°obne płytki Et¸wK mo¸aikoweF są powie°¸chnią licową naklejane na papie° p°¸e¸ co możliwe jest klejenie nie
pojedync¸ej płytki lec¸ więks¸ej ilościK t t°akcie klejenia płytki te dociska się do ściany des¸c¸ułką do
u¸yskania wymaganej powie°¸chni licaK t p°¸ypadku okładania powie°¸chni k°¸ywych EnpK słupówF należy
używać odpowiednich s¸ablonów dociskowychK mo ¸wią¸aniu kompo¸ycji klejącej papie° usuwa się po
up°¸ednim namoc¸eniu wodąK
ao spoinowania można p°¸ystąpić nie wc¸eśniej niż po O4 god¸inach od ułożenia płytekK aokładny c¸as
powinien być ok°eślony p°¸e¸ p°oducenta w inst°ukcji stosowania ¸ap°awy klejowejK
t p°¸ypadku gdy k°awęd¸ie płytek są nasiąkliwe p°¸ed spoinowaniem należy ¸wilżyć je wodą mok°ym
pęd¸lemK ppoinowanie wykonuje się °o¸p°owad¸ając ¸ap°awę do spoinowania E¸ap°awę fugowąF po
powie°¸chni okład¸iny pocą gumowąK wap°awę należy dokładnie wcisnąć w p°¸est°¸enie międ¸y płytkami
°uchami p°ostopadle i ukośnie do k°awęd¸i płytekK kadmia° ¸ap°awy ¸bie°a się ¸ powie°¸chni płytek wilgotną
gąbkąK Świeżą ¸ap°awę można dodatkowo wygład¸ić ¸aok°ąglonym na°¸ęd¸iem i u¸yskać wklęsły ks¸tałt
spoinyK młaskie spoiny ot°¸ymuje się pop°¸e¸ p°¸eta°cie ¸ap°awy pacą ¸ naklejoną gładką gąbkąK
geżeli w pomies¸c¸eniach występuje wysoka tempe°atu°a i niska wilgotność powiet°¸a należy ¸apobiec ¸byt
s¸ybkiemu wysychaniu spoin pop°¸e¸ lekkie ¸wilżenie ich wilgotną gąbkąK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do spoinowania ¸aleca się sp°awd¸ić c¸y pigment spoiny nie b°ud¸i t°wale powie°¸chni
płytekK p¸c¸ególnie dotyc¸y to płytek nies¸kliwionych i innych o powie°¸chni po°owatejK
ala podniesienia jakości okład¸iny i ¸więks¸enia odpo°ności na c¸ynniki ¸ewnęt°¸ne po stwa°dnieniu spoiny
mogą być powlec¸one specjalnymi p°epa°atami imp°egnującymiK aobó° p°epa°atów powinien być u¸ależniony
od °od¸aju pomies¸c¸eń w któ°ych ¸najdują się okład¸iny i stawianym im wymaganiomK fmp°egnowane mogą
być także płytkiK
SK hont°ola jakości °obót
SKNK Badania p°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót
m°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót ¸wią¸anych ¸ wykonanie wykład¸in i okład¸in badaniom powinny podlegać
mate°iałyI któ°e będą wyko°¸ystane do wykonania °obót o°a¸ podłożaK
ts¸ystkie mate°iały J płytkiI kompo¸ycje klejąceI jak °ównież mate°iały pomocnic¸e mus¸ą spełniać wymagania
odpowiednich no°m lub ap°obat technic¸nych o°a¸ odpowiadać pa°amet°om ok°eślonym w dokumentacji
p°ojektowej. hażda pa°tia mate°iałów dosta°c¸ona na budowę musi posiadać ce°tyfikat lub dekla°ację ¸godności
stwie°d¸ająca ¸godność własności technic¸nych ¸ ok°eślonymi w no°mach i ap°obatachK
Badanie podkładu powinno być wykonane be¸poś°ednio p°¸ed p°¸ystąpieniem do wykonywania °obót
wykład¸inowych i okład¸inowychK wak°es c¸ynności kont°olnych powinien obejmowaćW
J sp°awd¸enie wi¸ualne wyglądu powie°¸chni podkładu pod w¸ględem wymaganej s¸o°stkościI występowania
ubytków i po°owatościI c¸ystości i ¸awilgoceniaI

J sp°awd¸enie °ówności podkładuI któ°e p°¸ep°owad¸a się p°¸ykładając w dowolnych miejscach i kie°unkach OJ
met°ową łatęI
J sp°awd¸enie spadków podkładu pod wykład¸iny Eposad¸kiF ¸a pomocą OJmet°owej łaty i po¸iomnicyX pomia°y
°ówności i spadków należy wykonać ¸ dokładnością do Nmm
J sp°awd¸enie p°awidłowości wykonania w podkład¸ie s¸c¸elin dylatacyjnych i p°¸eciwsku°c¸owych dokonując
pomia°ów s¸e°okości i p°ostoliniowości
J sp°awd¸enie wyt°¸ymałości podkładu metodami nienis¸c¸ącymiK
tyniki badań powinny być po°ównane ¸ wymaganiami podanymi w pktK RKPKNK i RK4KNKI wpisywane do d¸iennika
budowy i akceptowane p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°uK
SKOK Badania w c¸asie °obót
Badania w c¸asie °obót polegają na sp°awd¸eniu ¸godności wykonywania wykład¸in i okład¸in ¸ dokumentacją
p°ojektową i pT w ¸ak°esie pewnego f°agmentu p°acK m°awidłowość ich wykonania wywie°a wpływ na
p°awidłowość dals¸ych p°acK Badania te s¸c¸ególnie powinny dotyc¸yć sp°awd¸enie technologii wykonywanych
°obótI °od¸aju i g°ubości kompo¸ycji klejącej o°a¸ innych °obót „¸anikających"K
SKPK Badania w c¸asie odbio°u °obót
Badania w c¸asie odbio°u °obót p°¸ep°owad¸a się celem oceny spełnienia ws¸ystkich wymagań dotyc¸ących
wykonanych wykład¸in i okład¸in a w s¸c¸ególnościW
• ¸godności ¸ dokumentacją p°ojektową i wp°owad¸onymi ¸mianamiI któ°e naniesiono w dokumentacji
powykonawc¸ejI
• jakości ¸astosowanych mate°iałów i wy°obówI
• p°awidłowości p°¸ygotowania podłożyI
• jakości EwygląduF powie°¸chni wykład¸in i okład¸inI
• p°awidłowości wykonania k°awęd¸iI na°ożyI styków ¸ innymi mate°iałami i dylatacjiK
m°¸y badaniach w c¸asie odbio°u °obót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych p°¸ed p°¸ystąpieniem
°obót i w t°akcie ich wykonywaniaK
wak°es c¸ynności kont°olnych dotyc¸ący wykład¸in podłóg i okład¸in ścian powinien obejmowaćW
• sp°awd¸enie p°awidłowości ułożenia płytekX ułożenie płytek o°a¸ ich ba°wę i odcień należy sp°awd¸ać
wi¸ualnie i po°ównać ¸ wymaganiami p°ojektu technic¸nego o°a¸ w¸o°cem płytekI
• sp°awd¸enie odchylenia powie°¸chni od płas¸c¸y¸ny ¸a pomocą łaty kont°olnej długości O m p°¸ykładanej w
°óżnych kie°unkachI w dowolnym miejscuX p°¸eświt pomięd¸y łatą a badaną powie°¸chnia należy mie°¸yć ¸
dokładności do N mmI
• sp°awd¸enie p°ostoliniowości spoin ¸a pomocą cienkiego d°utu naciągniętego w¸dłuż spoin na całej ich
długości Edla spoin wykład¸in podłogowych i po¸iomych okład¸in ścianF o°a¸ pionu Edla spoin pionowych
okład¸in ścianF i dokonanie pomia°u odchyleń ¸ dokładnością do O mmI
• sp°awd¸enie ¸wią¸ania płytek ¸ podkładem p°¸e¸ lekkie ich opukiwanie d°ewnianym młotkiem Elub
innym podobnym na°¸ęd¸iemFX cha°akte°ystyc¸ny głuchy dźwięk jest dowodem nie ¸wią¸ania płytek ¸
podkłademI
• sp°awd¸enie s¸e°okości spoin i ich wypełnienia ¸a pomocą oględ¸in ¸ewnęt°¸nych i pomia°uX na dowolnie
wyb°anej powie°¸chni wielkości N mO należy ¸mie°¸yć s¸e°okość spoin suwmia°ką ¸ dokładnością do MIR mm
• g°ubość wa°stwy kompo¸ycji klejącej pod płytkami Epomia° dokonany w t°akcie °eali¸acji °obót lub g°ubość
ok°eślona na podstawie ¸użycia kompo¸ycji klejącejFK
tyniki kont°oli powinny być po°ównane ¸ wymaganiami podanymi w pktK SKRKOK niniejs¸ego op°acowania i
opisane w d¸ienniku budowy lub p°otokóle podpisanym p°¸e¸ p°¸edstawicieli inwesto°a E¸amawiającegoF i

wykonawcyK
SK4K tymagania i tole°ancje wymia°owe dotyc¸ące wykład¸in i okład¸in
SK4KNK m°awidłowo wykonana wykład¸ina powinna spełniać następujące wymaganiaW
• cała powie°¸chnia wykład¸iny powinna mieć jednakową ba°wę ¸godną ¸ w¸o°cem Enie dotyc¸y wykład¸in dla
któ°ych °óżno°odność ba°w jest ¸amie°¸onaFI
• cała powie°¸chnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem Ewa°unek właściwej p°¸yc¸epnośćF tjK p°¸y
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosuI
• g°ubość wa°stwy klejącej powinna być ¸godna ¸ dokumentacją lub inst°ukcją p°oducentaI
• dopus¸c¸alne odchylenie powie°¸chni wykład¸iny od płas¸c¸y¸ny po¸iomej Emie°¸one łatą długości O mF nie
powinno być więks¸e niż P mm na długości łaty i nie więks¸e niż R mm na całej długości lub s¸e°okości
posad¸kiI
• spoiny na całej długości i s¸e°okości mus¸ą być wypełnione ¸ap°awą do spoinowaniaI
• dopus¸c¸alne odchylenie spoin od linii p°ostej nie powinno wynosić więcej niż O mm na długości N m i P mm
na całej długości lub s¸e°okości posad¸ki dla płytek gatunku pie°ws¸ego i odpowiednio P mm i R mm dla płytek
gatunku d°ugiego i t°¸eciegoI
• s¸c¸eliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie mate°iałem wska¸anym w p°ojekcieI
• listwy dylatacyjne powinny być osad¸one ¸godnie ¸ dokumentacją i inst°ukcją p°oducentaK
SK4KOK m°awidłowo wykonana okład¸ina powinna spełniać następujące wymaganiaW
• cała powie°¸chnia okład¸iny powinna mieć jednakową ba°wę ¸godną ¸ w¸o°cem Enie dotyc¸y okład¸in dla
któ°ych °óżno°odność ba°w jest ¸amie°¸onaFI
• cała powie°¸chnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem Ewa°unek właściwej p°¸yc¸epnościF tj. p°¸y
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosuI
• g°ubość wa°stwy klejącej powinna być ¸godna ¸ dokumentacją lub inst°ukcją p°oducentaI
• dopus¸c¸alne odchylenie k°awęd¸i od kie°unku po¸iomego i pionowego nie powinno p°¸ek°ac¸ać O mm na
długości O mI
• odchylenie powie°¸chni od płas¸c¸y¸ny pionowej nie powinno p°¸ek°ac¸ać O mm na długości O mI
• spoiny na całej długości i s¸e°okości powinny być wypełnione masą do spoinowania
• dopus¸c¸alne odchylenie spoin od linii p°ostej nie powinno wynosić więcej niż O mm na długości N m i P mm
na długości całej okład¸inyI
• elementy wykońc¸eniowe okład¸in powinny być osad¸one ¸godnie ¸ dokumentacją i inst°ukcją p°oducentaK
TK lbmia° °obót
TKNK wasady obmia°owania
mowie°¸chnie wykład¸in i okład¸in oblic¸a się w mO na podstawie dokumentacji p°ojektowej p°¸yjmując wymia°y
w świetle ścian w stanie su°owymK w oblic¸onej powie°¸chni odlic¸a się powie°¸chnię słupówI pilast°ówI
fundamentów i innych elementów więks¸e od MIOR mOK
t p°¸ypadku °o¸bieżność pomięd¸y dokumentacją a stanem faktyc¸nym powie°¸chnie oblic¸a się według stanu
faktyc¸negoK
mowie°¸chnie okład¸in ok°eśla się na podstawie dokumentacji p°ojektowej lub wg stanu faktyc¸negoK
UK ldbió° °obót
UKNK ldbió° °obót ¸anikających i ulegających ¸ak°yciu
m°¸y °obotach ¸wią¸anych ¸ wykonywaniem wykład¸in i okład¸in elementem ulegającym ¸ak°yciu są podłożaK
ldbió° podłóż musi być dokonany p°¸ed °o¸poc¸ęciem °obót wykład¸inowych i okład¸inowychK

t t°akcie odbio°u należy p°¸ep°owad¸ić badania wymienione w pktK SKOK niniejs¸ego op°acowaniaK tyniki
badań należy po°ównać ¸ wymaganiami dotyc¸ącymi podłóż i ok°eślonymi odpowiednio w pktK RKPK dla
wykład¸in i w pktK RK4K dla okład¸inK
geżeli ws¸ystkie pomia°y i badania dały wynik po¸ytywny można u¸nać podłoża ¸a wykonane p°awidłowo tjK
¸godnie ¸

dokumentacją

i

pT

i

¸e¸wolić

do

p°¸ystąpienia

do

°obót wykład¸inowych i

okład¸inowychK
geżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odeb°aneK tykonawca
¸obowią¸any jest do dokonania nap°awy podłoża pop°¸e¸ npK s¸lifowanie lub s¸pachlowanie i ponowne
¸głos¸enie do odbio°uK t sytuacji gdy nap°awa jest niemożliwa Es¸c¸ególnie w p°¸ypadku ¸aniżonej
wyt°¸ymałościF podłoże musi być skute i wykonane ponownieK
ts¸ystkie ustalenia ¸wią¸ane ¸ dokonanym odbio°em °obót ulegających ¸ak°yciu EpodłóżF o°a¸ mate°iałów
należy ¸apisać w d¸ienniku budowy lub p°otokóle podpisanym p°¸e¸ p°¸edstawicieli inwesto°a Einspekto°
nad¸o°uF i wykonawcy Ekie°ownik budowyFK
UKOK ldbió° c¸ęściowy
ldbió° c¸ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej c¸ęści °obótK ldbio°u c¸ęściowego °obót
dokonuje się dla ¸ak°esu ok°eślonego w dokumentach umownych według ¸asad jak p°¸y odbio°¸e ostatec¸nym
°obótK Celem odbio°u c¸ęściowego jest wc¸esne wyk°ycie ewentualnych uste°ek w °eali¸owanych °obotach i ich
usunięcie p°¸ed odbio°em końcowymK
ldbió° c¸ęściowy °obót jest dokonywany p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u w obecności kie°ownika budowyK
m°otokół odbio°u c¸ęściowego jest podstawą do dokonania c¸ęściowego °o¸lic¸enia °obót jeżeli umowa taką
fo°mę p°¸ewidujeK
UKPK ldbió° ostatec¸ny EkońcowyF
ldbió° ostatec¸ny stanowi ostatec¸ną ocenę °¸ec¸ywistego wykonanie °obót w odniesieniu do ¸ak°esu EilościFI
jakości i ¸godności ¸ dokumentacją p°ojektowąK
ldbió° ostatec¸ny dokonuje komisja powołana p°¸e¸ ¸amawiającego na podstawie p°¸edłożonych
dokumentówI wyników badań i pomia°ów o°a¸ dokonanej ocenie wi¸ualnejK
wasady i te°miny powoływania komisji o°a¸ c¸as jej d¸iałalności powinna ok°eślać umowaK tykonawca °obót
obowią¸any jest p°¸edłożyć komisji następujące dokumentyW
• p°ojekt budowlanyI
• p°ojekty wykonawc¸e
• dokumentację powykonawc¸ąI
• s¸c¸egółowe specyfikacje technic¸neI
• d¸iennik budowy ¸ ¸apisami dotyc¸ącymi toku p°owad¸onych °obótI
• ap°obaty technic¸neI ce°tyfikaty i dekla°acje ¸godności dla ¸astosowanych mate°iałów i wy°obówI
• p°otokóły odbio°u podłożeI
• p°otokóły odbio°ów c¸ęściowychI
• inst°ukcje p°oducentów dotyc¸ące ¸astosowanych mate°iałówI
• wyniki badań labo°ato°yjnych i ekspe°ty¸K
t toku odbio°u komisja obowią¸ana jest ¸apo¸nać się p°¸edłożonymi dokumentamiI p°¸ep°owad¸ić badania
¸godnie wytyc¸nymi podanymi w pktK SK4K niniejs¸ej pT po°ównać je ¸ wymaganiami i wielkościami tole°ancji
podanymi w pktK SKRK o°a¸ dokonać oceny wi¸ualnejK
ooboty wykład¸inowe i okład¸inowe powinny być odeb°aneI jeżeli ws¸ystkie wyniki badań i pomia°ów są
po¸ytywne i dosta°c¸one p°¸e¸ wykonawcę dokument są kompletne i p°awidłowe pod w¸ględem

me°yto°yc¸nymK geżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykład¸ina lub okład¸ina nie powinna być
p°¸yjętaK t takim p°¸ypadku należy p°¸yjąć jedno ¸ następujących °o¸wią¸ańW
• jeżeli to możliweI należy pop°awić wykład¸inę lub okład¸inę i p°¸edstawić ją ponownie do odbio°uI
• jeżeli odchylenia od wymagań nie ¸ag°ażają be¸piec¸eństwu użytkownika i t°wałości wykład¸iny lub okład¸iny
¸amawiający może wy°a¸ić ¸godę na dokonanie odbio°u końcowego ¸ jednoc¸esnym obniżeniem wa°tości
wynag°od¸enia w stosunku ustaleń umownychIK
• w p°¸ypadkuI gdy nie są możliwe podane wyżej °o¸wią¸ania wykonawca ¸obowią¸any jest do usunięcia
wadliwie wykonanych wykład¸in lub okład¸inI wykonać je ponownie i powtó°nie ¸głosić do odbio°uK
t p°¸ypadku nie kompletności dokumentów odbió° może być dokonany po ich u¸upełnieniuK
w

c¸ynności

odbio°u

spo°¸ąd¸a

się

p°otokół

podpisany

p°¸e¸

p°¸edstawicieli ¸amawiającego

i wykonawcyK m°otokół powinien ¸awie°aćW
• ustalenia podjęte w t°akcie p°ac komisjiI
• ocenę wyników badańI
• wyka¸ wad i uste°ek ¸e wskaźnikiem możliwości ich usunięciaI
• stwie°d¸enie ¸godności lub nie¸godności wykonania wykład¸in i okład¸in ¸ ¸amówieniemK
m°otokół odbio°u końcowego jest podstawą do dokonania °o¸lic¸enia końcowego pomięd¸y ¸amawiającym a
wykonawcąK
VK modstawa płatności
VKNK wasady °o¸lic¸enia i płatności
oo¸lic¸enie pomięd¸y ¸amawiającym a wykonawcą ¸a wykonane °oboty wykład¸inowe lub okład¸inowe może
być dokonana według następujących sposobówW
• °o¸lic¸enie °yc¸ałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wa°tość
wynag°od¸eniaX wa°tość °obót w tym p°¸ypadku jest ok°eślona jako iloc¸yn ceny jednostkowej i ilości °obót
ok°eślonych na podstawie dokumentacji p°ojektowej i umowyI
• °o¸lic¸enie w opa°ciu o wa°tość °obót ok°eśloną po ich wykonaniu jako iloc¸yn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej E¸ kos¸to°ysuF i faktyc¸nie wykonanej ilości °obotK
t jednym i d°ugim p°¸ypadku °o¸lic¸enie może być dokonane jedno°a¸owo po wykonaniu pełnego ¸ak°esu
°obót i ich końcowym odbio°¸e lub etapami ok°eślonymi w umowie po dokonaniu odbio°u c¸ęściowego °obótK
lstatec¸ne °o¸lic¸enie umowy pomięd¸y ¸amawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbio°u
pogwa°ancyjnegoK
VKOK wasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe ¸a °oboty wykład¸inowe i okład¸inowe obejmująW
• °oboci¸nę be¸poś°ednią w°a¸ ¸ na°¸utamiI
• wa°tość ¸użytych mate°iałów podstawowych i pomocnic¸ych w°a¸ ¸ ubytkami wynikającymi ¸ technologii °obót
¸ kos¸tami ¸akupuI
• wa°tość p°acy sp°¸ętu ¸ na°¸utamiI
• kos¸ty poś°ednie EogólneF i ¸ysk kalkulacyjnyI
Ceny jednostkowe uw¸ględniają °ównież p°¸ygotowanie stanowiska °oboc¸ego o°a¸ wykonanie ws¸ystkich
nie¸będnych °obót pomocnic¸ych i towa°¸ys¸ących takich jak npK osad¸enie elementów wykońc¸eniowych i
dylatacyjnychI

°us¸towaniaI

pomostyI

ba°ie°y ¸abe¸piec¸ająceI

oświetlenie tymc¸asoweI

pielęgnacja

wykonanych wykład¸in i okład¸inI wykonanie ¸aplec¸a socjalnoJbiu°owego dla p°acownikówI ¸użycie ene°gii
elekt°yc¸nej i wodyI oc¸ys¸c¸enie i likwidacja stanowisk °oboc¸ychK
t p°¸ypadku p°¸yjęcia innych ¸asad ok°eślenia ceny jednostkowej lub innych ¸asad °o¸lic¸eń pomięd¸y

¸amawiającym a wykonawcą sp°awy te mus¸ą ¸ostać s¸c¸egółowo ustalone w umowieK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJfpl NPMMSWOMMNmłytki i płyty ce°amic¸neK aefinicjeI klasyfikacjaI właściwości i ¸nakowanieK mkJbk
UTWNVV4młytki i płyty ce°amic¸ne ścienne i podłogoweK aefinicjeI klasyfikacjaI
właściwości i

¸nakowanieK

mkJbk NRVWNVVS

młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na

sucho

o

nasiąkliwościwodnej b[NMBK d°upa B fffK
mkJbk NTSWNVVS młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej bYPBK d°upa B fK
mkJbk NTTWNVVT młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
PBYbYSBK d°upa B ff aK mkJbk NTUWNVVU młytki i płyty ce°amic¸ne p°asowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej SBYbYNMBK d°upa B ff bK mkJbk NONWNVVT młytki i płyty ce°amic¸ne ciągnione o niskiej nasiąkliwości
wodnej bYPBK d°upa A fK
mkJbk NUSJNWNVVU młytki i płyty ce°amic¸ne ciągnione o nasiąkliwości wodnej PBYbYSBK d°upa A ff aK C¸K NK
mkJbk NUSJOWNVVU młytki i płyty ce°amic¸ne ciągnione o nasiąkliwości wodnej PBYbYSBK d°upa A ff aK C¸K OK
mkJbk NUTJNWNVVU młytki i płyty ce°amic¸ne ciągnione o nasiąkliwości wodnej SBYbYNMBK d°upa A ff bK C¸K NK
mkJbk NUTJOWNVVU młytki i płyty ce°amic¸ne ciągnione o nasiąkliwości wodnej SBYbYNMBK d°upa A ff bK C¸K OK
mkJbk NUUWNVVU młytki i płyty ce°amic¸ne o nasiąkliwości wodnej b[NMBK d°upa A fffK mkJTMLBJNMNMM ooboty
tynkoweK Tynki ¸wykłeK tymagania i badania p°¸y odbio°¸eK mkJbk fpl NMR4RJNWNVVV młytki i płyty
ce°amic¸neK mobie°anie p°óbek i wa°unki odbio°uK mkJbk fpl NMR4RJOWNVVV młytki i płyty ce°amic¸neK
l¸nac¸anie wymia°ów i sp°awd¸anie jakości powie°¸chniK
mkJbk fpl NMR4RJPWNVVV

młytki i płyty ce°amic¸neK l¸nac¸enie nasiąkliwości wodnej,

mo°owatości otwa°tejI gęstości w¸ględnej po¸o°nej o°a¸ gęstości całkowitejK
mkJbk fpl NMR4RJ4WNVVV

młytki i płyty ce°amic¸neK l¸nac¸enie wyt°¸ymałości na ¸ginanie i siły łami ącejK

mkJbk fpl NMR4RJTWOMMM

młytki i płyty ce°amic¸neK l¸nac¸enie odpo°ności na ście°anie

powie°¸chni płytek s¸kliwionychKK mkJbk NMNWNVV4 młytki i płyty ce°amic¸neK l¸nac¸enie twa°dości powie°¸chni
wg skali johsaK mkJbk NOMM4WOMMO hleje do płytekK aefinicje i wymagania technic¸neK mkJbk NOMMOWOMMO
hleje do płytekK l¸nac¸enie odks¸tałcenia pop°¸ec¸nego dla klejów Cementowych i ¸ap°aw do spoinowaniaK
NMKOK fnne dokumenty i inst°ukcje
• ta°unki technic¸ne wykonania i odbio°u °obót budowlanych tom N c¸ęść 4I wydanie A°kady J NVVM°K
• ta°unki

technic¸ne

wykonania

i

odbio°u

°obót

budowlanych

wykład¸iny ¸ płytek ce°amic¸nychI wydanie fTB J OMM4°K
• fnst°ukcja układania płytek ce°amic¸nychI wydanie Atlas J OMMN°
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¸es¸yt

R lkład¸iny i

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA NNKMMKMM
hla CmsW 4R44ONMMJU ooboty mala°skie
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania ogólne dotyc¸ące
wykonania i odbio°u °obót ¸wią¸anych ¸ °obotami mala°skimiKK
NKOK wak°es stosowania ppT
ppecyfikacja technic¸na EpTF stanowi podstawę op°acowania s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF
stosowanej jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y ppecyfikacjaI obejmują ws¸ystkie c¸ynności mające na celu wykonanie malowania
wewnęt°¸nego i ¸ewnęt°¸negoK
wak°es op°acowania obejmuje ok°eślenie wymagań odnośnie właściwości mate°iałówI wymagań i sposobów
oceny podłożyI wymagań dotyc¸ących wykonania powłok mala°skich wewnęt°¸nych K
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppecyfikacji są ¸godne ¸ odpowiednimi no°mami o°a¸ ok°eśleniami podanymi w
pT „tymagania ogólne"K
aodatkowo w ppecyfikacji używane są następujące te°minyW
modłoże mala°skie J su°owaI ¸ag°untowana lub wygład¸ona EnpK s¸pachlówkaF powie°¸chnia EnpK mu°uI tynkuI
betonuI d°ewnaI płyt d°ewnopodobnychI itpKFI na któ°ej będ¸ie wykonywana powłoka mala°skaK
mowłoka mala°ska J stwa°dniała wa°stwa fa°byI lakie°u lub emalii nałożona i °o¸p°owad¸ona na podłożuI
decydująca o właściwościach użytkowych i walo°ach estetyc¸nych pomalowanej powie°¸chniK
ca°ba J płynna lub półpłynna ¸awiesina bądź mies¸anina ba°d¸o °o¸d°obnionych ciał stałych EnpK pigmentu J
ba°wnika i °óżnych wypełniac¸yF w °o¸two°¸e spoiwaK
iakie° J niepigmentowany °o¸twó° koloidalny EnpK żywicI olejówI poliest°ówFI któ°y two°¸y powłokę
t°anspa°entna po pok°yciu nim powie°¸chni i wyschnięciuK
bmalia J lakie° ba°wiony pigmentamiI ¸astygający w s¸klistą powłokęK
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca °obót jest odpowied¸ialny ¸a jakość ich wykonania o°a¸ ¸a ¸godność ¸ dokumentacja p°ojektowaI
pT i poleceniami fnspekto°a nad¸o°uK
NKSK aokumentacja °obót mala°skich
ooboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji p°ojektowej i specyfikacji technic¸nej wykonania i
odbio°u °obót budowlanych op°acowanych dla konk°etnej °eali¸acjiK mowinny one ¸awie°aćW
• wymagania dla podłożyI ewentualnie sposoby ich wykonania lub nap°awyI ¸ wys¸c¸ególnieniem mate°iałów
do nap°awI
• specyfikacje mate°iałów koniec¸nych do wykonania °obót mala°skich ¸ powołaniem się na odpowiednie
dokumenty odniesienia Eno°myI ap°obaty technic¸neFI
• sposoby wykonania powłok mala°skichI
• kolo°ystykęI w¸o°nictwo i lokali¸acje powłok mala°skichI
• wymagania i wa°unki odbio°u wykonanych powłok mala°skichI
• wa°unki użytkowania powłok mala°skichK
OK jate°iały
jate°iały stosowane do wykonania °obót mala°skich powinny mięćW

• o¸nakowanie ¸nakiem Cb co o¸nac¸aI że dokonano oceny ich ¸godności ¸e ¸ha°moni¸owana no°ma
eu°opejska wp°owad¸ona do ¸bio°u molskich ko°mI ¸ eu°opejską ap°obatą technic¸ną lub k°ajową specyfikacja
technic¸na państwa c¸łonkowskiego rnii bu°opejskiej lub bu°opejskiego lbs¸a°u dospoda°c¸egoI u¸nana
p°¸e¸ homisje bu°opejska ¸a ¸godna ¸ wymaganiami podstawowymiI albo
• dekla°acje ¸godności ¸ u¸nanymi °egułami s¸tuki budowlanej wydana p°¸e¸ p°oducentaI jeżeli dotyc¸y ona
wy°obu umies¸c¸onego w wyka¸ie wy°obów mających niewielkie ¸nac¸enie dla ¸d°owia i be¸piec¸eństwa
ok°eślonym p°¸e¸ homisje bu°opejskąI albo
• o¸nakowanie ¸nakiem budowlanymI co o¸nac¸a że są to wy°oby nie podlegające obowią¸kowemu
o¸nakowaniu CbI dla któ°ych dokonano oceny ¸godności ¸ molską ko°mą lub ap°obatą technic¸nąI bądź
u¸nano ¸a „°egionalny wy°ób budowlany"I
• te°min p°¸ydatności do użycia podany na opakowaniuK
OKNK ood¸aje mate°iałów
OKOKNK jate°iały do malowania wnęt°¸ obiektów budowlanych
ao malowania powie°¸chni wewnąt°¸ obiektów można stosowaćW
• fa°by emulsyjne odpowiadające wymaganiom no°my mkJ CJUNVN4WOMMO
• fa°by olejneI ftaloweI ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolime°y¸owane sty°enowe odpowiadające
wymaganiom no°my mkJCJUNVMNWOMMOI
• emalie olejnoJżywic¸neI ftaloweI ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolime°y¸owane sty°enowe
• odpowiadające wymaganiom no°my mkJCJUNSMTWNVVUI
• ś°odki g°untująceI któ°e powinny odpowiadać wymaganiom ap°obat technic¸nychK
OKOKPK jate°iały pomocnic¸e
jate°iały pomocnic¸e do wykonywania °obót mala°skich toW
• °o¸cieńc¸alnikiI w tymW wodaI te°pentynaI ben¸yna do lakie°ów i emaliiI spi°ytus denatu°owanyI inne
°o¸cieńc¸alniki p°¸ygotowane fab°yc¸nieI
• ś°odki do odtłus¸c¸aniaI mycia i usuwania ¸aniec¸ys¸c¸eń podłożaI
• ś°odki do likwidacji ¸acieków i wykwitówI
• kity i masy s¸pachlowe do nap°awy podłożaK
ts¸ystkie wwK mate°iały mus¸a mięć własności technic¸ne ok°eślone p°¸e¸ p°oducenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich ap°obat technic¸nych bądź mkK
OKOK4K toda
ao p°¸ygotowania fa°b ¸a°abianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom no°my mkJbk
NMMUWOMM4 „toda ¸a°obowa do betonuK ppecyfikacja pobie°ania p°óbekI badanie i ocena p°¸ydatności wody
¸a°obowej do betonuI w tym wody od¸yskanej ¸ p°ocesów p°odukcji betonu"K Be¸ badań labo°ato°yjnych może
być stosowana tylko wodociągowa woda pitnaK
PK pp°¸ęt i na°¸ęd¸ia do wykonywania °obót mala°skich
ao wykonywania °obót mala°skich należy stosowaćW
• s¸c¸otki o s¸tywnym włosiu lub d°uciane do c¸ys¸c¸enia podłożaI
• s¸pachle i pace metalowe lub ¸ two°¸yw s¸tuc¸nychI
• pęd¸le i wałkiI
• mies¸adła napęd¸ane wie°ta°ka elekt°yc¸na o°a¸ pojemniki do p°¸ygotowania kompo¸ycji składników fa°bI
• ag°egaty mala°skie ¸e sp°ęża°kamiI
• d°abiny i °us¸towaniaK

4K T°anspo°t i składowanie mate°iałów
T°anspo°t mate°iałów do °obót mala°skich w opakowaniach nie wymaga specjalnych u°¸ąd¸eń i ś°odków
t°anspo°tuK t c¸asie t°anspo°tu należy ¸abe¸piec¸yć p°¸ewożone mate°iały w sposób wykluc¸ający
us¸kod¸enie opakowańK t p°¸ypadku dużych ilości mate°iałów ¸alecane jest p°¸ewożenie ich na paletach i
użycie do ¸aładunku o°a¸ °o¸ładunku u°¸ąd¸eń mechanic¸nychK
ao t°anspo°tu fa°b i innych mate°iałów w postaci suchych mies¸anekI w opakowaniach papie°owych ¸aleca się
używać samochodów ¸amkniętychK ao p°¸ewo¸u fa°b w innych opakowaniach można wyko°¸ystywać
samochody pok°yte plandekami lub ¸amknięteK
jate°iały

do

°obót

mala°skich

należy

składować

na

budowie

w

pomies¸c¸eniach

¸amkniętychI

¸abe¸piec¸onych p°¸ed opadami i minusowymi tempe°atu°amiK
ty°oby lakie°owe należy pakowaćI składować i t°anspo°tować ¸godnie ¸ wymaganiami no°my mkJUVLCJUN4MM
„ty°oby lakie°oweK makowanieI p°¸echowywanie i t°anspo°t"K
RK tykonanie °obót
RKNK ta°unki p°¸ystąpienia do °obót mala°skich
ao wykonywania °obót mala°skich można p°¸ystąpić po całkowitym ¸akońc¸eniu pop°¸ed¸ających °obót
budowlanych o°a¸ po p°¸ygotowaniu i kont°oli podłoży pod malowanie i kont°oli mate°iałówK tewnąt°¸ budynku
pie°ws¸e malowanie ścian i sufitów można wykonywać poW
• całkowitym ukońc¸eniu °obót instalacyjnychI tjK wodociągowychI kanali¸acyjnychI cent°alnego og°¸ewaniaI
ga¸owychI elekt°yc¸nychI ¸ wyjątkiem ¸ałożenia u°¸ąd¸eń sanita°nych ce°amic¸nych i metalowych lub ¸
two°¸yw s¸tuc¸nych Ebiały montażF o°a¸ a°matu°y oświetleniowej Egnia¸dkaI wyłąc¸niki itpKFI
• wykonaniu podłoży pod wykład¸iny podłogoweI
• ułożeniu podłóg d°ewnianychI t¸wK białychI
• całkowitym dopasowaniu i wy°egulowaniu stola°kiI lec¸ p°¸ed os¸kleniem okien itpKI jeśli stola°ka nie ¸ostała
wykońc¸ona fab°yc¸nieK
a°ugie malowanie można wykonywać poW
• wykonaniu t¸wK białego montażuI
• ułożeniu posad¸ek E¸ wyjątkiem wykład¸in dywanowych i wykład¸in ¸ two°¸yw s¸tuc¸nychF ¸ p°¸ybiciem listew
p°¸yściennych i cokołówI
• os¸kleniu okienI jeśli nie było to wykonane fab°yc¸nieK
RKOK tymagania dotyc¸ące podłoży pod malowanie
tilgotność podłoża betonowegoI w ¸ależności od °od¸aju fa°byI któ°ą wykonywana bed¸ie powłoka mala°skaI
nie może p°¸ek°ac¸ać wa°tości podanych w tablicy NK mowie°¸chnia betonu powinna być odku°¸ona i
odtłus¸c¸onaK Tynki ¸wykłe
NF kowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom no°my mkJTMLBJNMNMMK ts¸elkie us¸kod¸enia
tynków powinny być usunięte p°¸e¸ wypełnienie odpowiednią ¸ap°awą i ¸ata°te do °ównej powie°¸chniK
mowie°¸chnia tynków powinna być po¸bawiona ¸aniec¸ys¸c¸eń EnpK ku°¸uI °d¸yI tłus¸c¸uI wykwitów solnychFK
OF Tynki malowane up°¸ednio fa°bami powinny być oc¸ys¸c¸one ¸e sta°ej fa°by i ws¸elkich wykwitów o°a¸
odku°¸one i umyte wodaK mo umyciu powie°¸chnia tynków nie powinna wyka¸ywać śladów sta°ej fa°by ani pyłu
po sta°ej powłoce mala°skiejK rs¸kod¸enia tynków należy nap°awić odpowiednią ¸ap°awąK
PF tilgotność powie°¸chni tynków Emalowanych jak i niemalowanychF nie powinna p°¸ek°ac¸ać wa°tości
podanych w tablicy NK
4F tystające lub widoc¸ne nieusuwalne elementy metalowe powinny być ¸abe¸piec¸one antyko°o¸yjnieK Tynki
pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki ¸wykłeK

modłoża ¸ płyt gipsowoJka°tonowych powinny być odku°¸oneI be¸ plam tłus¸c¸u i oc¸ys¸c¸one ¸e sta°ej fa°byK
tk°ęty mocujące o°a¸ styki płyt powinny być ¸as¸pachlowaneK rs¸kod¸one f°agmenty płyt powinny być
nap°awione masa s¸pachlowaI na któ°a wydana jest ap°obata technic¸naK
modłoża ¸ płyt włóknistoJmine°alnych powinny mieć wilgotność nie więks¸ą niż 4B o°a¸ powie°¸chnie dokładnie
odku°¸onaI be¸ plam tłus¸c¸uI wykwitówI °d¸y i innych ¸aniec¸ys¸c¸eńK tk°ęty mocujące nie powinny
wystawać po¸a lico płytyI a ich główki powinny być ¸abe¸piec¸one antyko°o¸yjnieK
blementy metalowe p°¸ed malowaniem powinny być oc¸ys¸c¸one ¸e ¸go°¸elinyI °d¸yI po¸ostałości ¸ap°awyI
gipsu o°a¸ odku°¸one i odtłus¸c¸oneK
RKPK ta°unki p°owad¸enia °obót mala°skich

RKPKNK ta°unki ogólne p°owad¸enia °obót mala°skich
ooboty mala°skie można °o¸poc¸ąćI jeżeli wilgotność podłoży p°¸ewid¸ianych pod malowanie nie p°¸ek°ac¸a
odpowiednich wa°tości podanych w pktK RKPK
m°ace mala°skie na elementach metalowych można p°owad¸ić p°¸y wilgotności w¸ględnej powiet°¸a nie
więks¸ej niż UMBK
m°¸y wykonywaniu p°ac mala°skich w pomies¸c¸eniach ¸amkniętych należy ¸apewnić odpowiednią wentylacjeK
ooboty mala°skie fa°bamiI emaliami lub lakie°ami °o¸pus¸c¸alnikowymi należy p°owad¸ić ¸ daleka od otwa°tych
ź°ódeł ogniaI na°¸ęd¸i o°a¸ silników powodujących isk°¸enie i mogących być ź°ódłem poża°uK blementyI któ°e w
c¸asie °obót mala°skich mogą ulec us¸kod¸eniu lub ¸aniec¸ys¸c¸eniuI należy ¸abe¸piec¸yć i osłonic p°¸e¸
¸ab°ud¸eniem fa°bamiK
m°ace mala°skie należy p°owad¸ić ¸godnie ¸ inst°ukcja p°oducenta fa°byI któ°a powinna ¸awie°aćW
• info°macje o ewentualnym ś°odku g°untującym i o p°¸ypadkachI kiedy należy go stosowaćI
• sposób p°¸ygotowania fa°by do malowaniaI
• sposób nakładania fa°byI w tym info°macje o na°¸ęd¸iach EnpK pęd¸leI wałkiI ag°egaty mala°skieFI
• k°otność nakładania fa°by o°a¸ jej ¸użycie na N mOI
• c¸as mied¸y nakładaniem kolejnych wa°stwI
• ¸alecenia odnośnie mycia na°¸ęd¸iI
• ¸alecenia w ¸ak°esie bhpK

RKPKO tykonanie °obót mala°skich wewnęt°¸nych
tewnęt°¸ne °oboty mala°skie można °o¸poc¸ąćI kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pktK RKPKI a
wa°unki p°owad¸enia °obót wymagania ok°eślone w pktK RK4KNK
m°ace mala°skie należy p°owad¸ić ¸godnie ¸ inst°ukcja p°oducenta fa°bI ¸awie°ającą info°macje wymienione w
pktK RK4KOK
RK4K tymagania dotyc¸ące powłok mala°skich
mowłoki ¸ fa°b powinny byćW
aF nie¸mywalne p°¸y stosowaniu ś°odków myjących i de¸ynfekującychI odpo°ne na ta°cie na sucho i na
s¸o°owanie o°a¸ na °eemulgacjeI
bF aksamitnoJmatowe lub posiadać nie¸nac¸ny połyskI
cF jednolitej ba°wyI °ównomie°neI be¸ smugI plamI ¸godne ¸e w¸o°cem p°oducenta i dokumentacja p°ojektowaI
dF be¸ us¸kod¸eńI p°¸eświtów podłożaI śladów pęd¸laI
eF be¸ ¸łus¸c¸eńI odstawania od podłoża o°a¸ widoc¸nych łąc¸eń i pop°awekI
fF be¸ g°udek pigmentów i wypełniac¸y ulęgających °o¸cie°aniuK
aopus¸c¸a się ch°opowatość powłoki odpowiadającą °od¸ajowi faktu°y pok°ywanego podłożaK
SK hont°ola jakości °obót

SKNK Badania p°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót mala°skich
m°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót mala°skich należy p°¸ep°owad¸ić badanie podłoży o°a¸ mate°iałówI któ°e będą
wyko°¸ystywane do wykonywania °obótK

SKNKNK Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanieI w ¸ależności od jego °od¸ajuI należy wykonywać w następujących te°minachW
• dla podłoża betonowego nie wc¸eśniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonaniaI
• dla po¸ostałych podłożyI po ot°¸ymaniu p°otokołu ¸ ich p°¸yjęciaK
Badanie podłoża powinno być p°¸ep°owad¸ane po ¸amocowaniu i wbudowaniu ws¸ystkich elementów
p°¸e¸nac¸onych do malowaniaK
hont°ola powinny być objęte w p°¸ypadkuW
• mu°ów ceglanych i kamiennych J ¸godność wykonania ¸ p°ojektem budowlanymI dokładność wykonania
¸godnie ¸ no°ma mkJSULBJNMMOMI wypełnienie spoinI wykonanie nap°aw i u¸upełnieńI c¸ystość powie°¸chniI
wilgotność mu°uI
• podłoży betonowych J ¸godność wykonania ¸ p°ojektem budowlanymI c¸ystość powie°¸chniI
• wykonanie nap°aw i u¸upełnieńI wilgotność podłożaI ¸abe¸piec¸enie elementów metalowychI
• tynków ¸wykłych i pocienionych J ¸godność ¸ p°ojektemI °ówność i wygląd powie°¸chni
¸ uw¸ględnieniem wymagań no°my mkJTMLBJNMNMMI c¸ystość powie°¸chniI wykonanie nap°aw i u¸upełnieńI
¸abe¸piec¸enie elementów metalowychI wilgotność tynkuI
• podłoży ¸ d°ewna J wilgotnośćI stan podłożaI wygląd i c¸ystość powie°¸chniI wykonane nap°awy i
u¸upełnieniaI
• płyt gipsowoJka°tonowych i włóknistoJmine°alnych J wilgotnośćI wygląd i c¸ystość powie°¸chniI wykonanie
nap°aw i u¸upełnieńI wykońc¸enie styków o°a¸ ¸abe¸piec¸enie wk°ętówI
• elementów metalowych J c¸ystość powie°¸chniK
aokładność wykonania mu°ów należy badać metodami opisanymi w no°mie mkJSULBJNMMOMK
oówność powie°¸chni tynków należy sp°awd¸ać metodami podanymi w no°mie mkJTMLBJNMNMMK
tygląd powie°¸chni podłoży należy oceniać wi¸ualnieI ¸ odległości około N mI w °o¸p°os¸onym świetle
d¸iennym lub s¸tuc¸nymK
wapylenie powie°¸chni E¸ wyjątkiem powie°¸chni metalowychF należy oceniać p°¸e¸ p°¸eta°cie powie°¸chni
suchąI c¸ystą °ękąK t p°¸ypadku powie°¸chni metalowych do p°¸eta°cia należy używać c¸ystej s¸matkiK
tilgotność podłoży należy oceniać p°¸y rżyciu odpowiednich p°¸y°¸ądówK t p°¸ypadku wątpliwości należy
pob°ać p°óbkę podłoża i ok°eślić wilgotność metoda sus¸a°kowoJwagowaK
tyniki badań powinny być po°ównane ¸ wymaganiami podanymi w pktK RKPKI odnotowane w fo°mie p°otokołu
kont°oliI wpisane do d¸iennika budowy i akceptowane p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°uK

SKNKOK Badania mate°iałów
Be¸poś°ednio p°¸ed użyciem należy sp°awd¸ićW
• c¸y dostawca dosta°c¸ył dokumenty świadc¸ące o dopus¸c¸eniu do ob°otu i pows¸echnego lub
jednostkowego ¸astosowania wy°obów używanych w °obotach mala°skichI
• te°miny p°¸ydatności do użycia podane na opakowaniachI
• wygląd ¸ewnęt°¸ny fa°by w każdym opakowaniuK
lcenie wyglądu ¸ewnęt°¸nego należy p°¸ep°owad¸ać wi¸ualnieK ca°ba powinna stanowić jedno°odną w kolo°¸e
i konsystencji mies¸aninieK
kiedopus¸c¸alne jest stosowanie fa°bI w któ°ych widaćW w p°¸ypadku fa°b ciekłychW
• skoagulowane spoiwoI

• nie°o¸ta°te pigmentyI
• g°udki wypełniac¸y E¸ wyjątkiem niektó°ych fa°b st°uktu°alnychFI
• kożuchI
• ślady pleśniI
• t°wałyI nie dający się wymies¸ać osadI
• nadmie°neI ut°¸ymujące się spienienieI
• obce wt°ąceniaI
• ¸apach gnilnyK
SKOK Badania w c¸asie °obót
Badania w c¸asie °obót polegają na sp°awd¸aniu ¸godności wykonywanych °obót mala°skich ¸ dokumentacja
p°ojektowaI pT i inst°ukcjami p°oducentów fa°bK Badania te w s¸c¸ególności powinny dotyc¸yć sp°awd¸enia
technologii wykonywanych °obót w ¸ak°esie g°untowania podłoży i nakładania powłok mala°skichK
SKPK Badania w c¸asie odbio°u °obót
Badania w c¸asie odbio°u °obót p°¸ep°owad¸a się celem oceny c¸y spełnione ¸ostały ws¸ystkie wymagania
dotyc¸ące wykonanych °obót mala°skichI w s¸c¸ególności w ¸ak°esieW
• ¸godności

¸

dokumentacja

p°ojektowaI

pT

i

wp°owad¸onymi

¸mianamiI

któ°e naniesiono w

dokumentacji powykonawc¸ejI
• jakości ¸astosowanych mate°iałów i wy°obówI
• p°awidłowości p°¸ygotowania podłożyI
• jakości powłok mala°skichK
m°¸y badaniach w c¸asie odbio°u °obót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych p°¸ed p°¸ystąpieniem do
°obót i w t°akcie ich wykonywaniaK
Badania powłok p°¸y ich odbio°¸e należy p°¸ep°owad¸ać nie wc¸eśniej niż po N4 dniach od ¸akońc¸enia ich
wykonywaniaK
Badania technic¸ne należy p°¸ep°owad¸ać w tempe°atu°¸e powiet°¸a co najmniej HR°C i p°¸y wilgotności
w¸ględnej powiet°¸a nie p°¸ek°ac¸ającej SRBK lcena jakości powłok mala°skich obejmujeW
• sp°awd¸enie wyglądu ¸ewnęt°¸negoI
• sp°awd¸enie ¸godności ba°wy i połyskuI
• sp°awd¸enie odpo°ności na wycie°anieI
• sp°awd¸enie p°¸yc¸epności powłokiI
• sp°awd¸enie odpo°ności na ¸mywanieK
jetoda p°¸ep°owad¸ania badań powłok mala°skich w c¸asie odbio°u °obótW
aF sp°awd¸enie wyglądu ¸ewnęt°¸nego J wi¸ualnieI okiem nieu¸b°ojonym w świetle °o¸p°os¸onym ¸ odległości
około MIR mI
bF sp°awd¸enie ¸godności ba°wy i połysku J p°¸e¸ po°ównanie w świetle °o¸p°os¸onym ba°wy i połysku
wyschniętej powłoki ¸ w¸o°cem p°oducentaI
cF sp°awd¸enie odpo°ności powłoki na wycie°anie J p°¸e¸ lekkieI kilkuk°otne pocie°anie jej powie°¸chni wełniana
lub bawełniana s¸matka w kolo°¸e kont°astowym do powłokiK mowlokę należy u¸nać ¸a odpo°na na wycie°anieI
jeżeli na s¸matce nie wystąpiły ślady fa°byI
dF sp°awd¸enie p°¸yc¸epności powłokiW
• na podłożach mine°alnych i mine°alnoJwłóknistych J p°¸e¸ wykonanie skalpelem siatki nacięć p°ostopadłych o
boku oc¸ka R mmI po NM oc¸ek w każda st°onę a następnie p°¸eta°ciu pęd¸lem naciętej powłokiX p°¸yc¸epność
powłoki należy u¸nać ¸a dob°aI jeżeli żaden ¸ kwad°acików nie wypadnieI

• na podłożach d°ewnianych i metalowych J metoda opisana w no°mie mkJbk fpl O4MVWNVVVI
eF sp°awd¸enie odpo°ności na ¸mywanie J p°¸e¸ pięciok°otne silne pota°cie powłoki mok°a namydlona s¸c¸otka
¸ twa°dej s¸c¸ecinyI a następnie dokładne spłukanie jej woda ¸a pomocą miękkiego pęd¸laX powłokę należy
u¸nać ¸a odpo°na na ¸mywanieI jeżeli piana mydlana na s¸c¸otce nie ulegnie ¸aba°wieniu o°a¸ jeżeli po
wyschnięciu cała badana powłoka będ¸ie miała jednakowa ba°wę i nie powstaną p°¸eświty podłożaK
tyniki badań powinny być po°ównane ¸ wymaganiami podanymi w pktK RKR i opisane w d¸ienniku budowy i
p°otokole podpisanym p°¸e¸ p°¸edstawicieli inwesto°a E¸amawiającegoF o°a¸ wykonawcyK
TK lbmia° °obótK p¸c¸egółowe ¸asady obmia°u °obót mala°skich
mowie°¸chnie malowania oblic¸a się w met°ach kwad°atowych w °o¸winięciuI według °¸ec¸ywistych wymia°ówK
w oblic¸onej powie°¸chni nie pot°ąca się otwo°ów i miejsc nie malowanych o powie°¸chni każdego ¸ nich do MIR
mOK ala ścian i sufitów ¸ p°ofilami ciągnionymi lub o¸dobamiI okien i d°¸wiI elementów ażu°owychI g°¸ejników i
°u° należy stosować up°os¸c¸one metody obmia°uK
jalowanie opasek i wyłogów ościeży oblic¸a się od°ębnie w met°ach kwad°atowych powie°¸chni w °o¸winięciuK
mowie°¸chnie dwust°onnie malowanych elementów ażu°owych EsiatekI k°atI balust°ad itdKF oblic¸a się w
met°ach kwad°atowych według jednost°onnej powie°¸chni ich °¸utuK
UK ldbió° °obót
UKNK ldbió° °obót ¸anikających i ulęgających ¸ak°yciu
m°¸y °obotach ¸wią¸anych ¸ wykonywaniem powłok mala°skich elementem ulęgającym ¸ak°yciu są podłożaK
ldbió° podłoży musi być dokonany p°¸ed °o¸poc¸ęciem °obót mala°skichK geżeli ws¸ystkie pomia°y i badania
dały wynik po¸ytywny można u¸nać podłoża ¸a wykonane p°awidłowoI tjK ¸godnie ¸ dokumentacja p°ojektowa
o°a¸ pT i ¸e¸wolić na p°¸ystąpienie do °obót mala°skichK
geżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odeb°aneK t takim p°¸ypadku
należy ustalić ¸ak°es p°ac i °od¸aje mate°iałów koniec¸nych do usunięcia niep°awidłowości podłożaK mo
wykonaniu ustalonego ¸ak°esu p°ac należy ponownie p°¸ep°owad¸ić badanie podłożyK ts¸ystkie ustalenia
¸wią¸ane ¸ dokonanym odbio°em °obót ulegających ¸ak°yciu EpodłożyF o°a¸ mate°iałów należy ¸apisać w
d¸ienniku budowy lub p°otokole podpisanym p°¸e¸ p°¸edstawicieli inwesto°a Einspekto° nad¸o°uF i wykonawcy
Ekie°ownik budowyFK
UKOK ldbió° c¸ęściowy
ldbió° c¸ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej c¸ęści °obótK ldbio°u c¸ęściowego °obót
dokonuje się dla ¸ak°esu ok°eślonego w dokumentach umownychI według ¸asad jak p°¸y odbio°¸e ostatec¸nym
°obótK Celem odbio°u c¸ęściowego jest wc¸esne wyk°ycie ewentualnych uste°ek w °eali¸owanych °obotach i ich
usuniecie p°¸ed odbio°em końcowymK
ldbió° c¸ęściowy °obót jest dokonywany p°¸e¸ inspekto°a nad¸o°u w obecności kie°ownika budowyK
m°otokół odbio°u c¸ęściowego jest podstawa do dokonania c¸ęściowego °o¸lic¸enia °obótI jeżeli umowa taka
fo°mę p°¸ewidujeK
UKPK ldbió° ostatec¸ny EkońcowyF
ldbió° końcowy stanowi ostatec¸na ocenę °¸ec¸ywistego wykonania °obót w odniesieniu do ich ¸ak°esu
EilościFI jakości i ¸godności ¸ dokumentacja p°ojektowaK
ldbió° ostatec¸ny p°¸ep°owad¸a komisja powołana p°¸e¸ ¸amawiającegoI na podstawie p°¸edłożonych
dokumentówI wyników badań o°a¸ dokonanej oceny wi¸ualnejK
wasady i te°miny powoływania komisji o°a¸ c¸as jej d¸iałania powinna ok°eślać umowaK
tykonawca °obót obowią¸any jest p°¸edłożyć komisji następujące dokumentyW
• dokumentacje p°ojektowa ¸ naniesionymi ¸mianami dokonanymi w toku wykonywania °obótI

• s¸c¸egółowe specyfikacje technic¸ne ¸e ¸mianami wp°owad¸onymi w t°akcie wykonywania °obótI
• d¸iennik budowy i książki obmia°ów ¸ ¸apisami dokonywanymi w toku p°owad¸onych °obótI
• dokumenty świadc¸ące o dopus¸c¸eniu do ob°otu i pows¸echnego ¸astosowania użytych mate°iałów i
wy°obów budowlanychI
• p°otokoły odbio°u podłożyI
• p°otokoły odbio°ów c¸ęściowychI
• inst°ukcje p°oducentów dotyc¸ące ¸astosowanych mate°iałówI
• wyniki badań labo°ato°yjnych i ekspe°ty¸K
ooboty mala°skie powinny być odeb°aneI jeżeli ws¸ystkie wyniki badań są po¸ytywneI a dosta°c¸one p°¸e¸
wykonawcę dokumenty są kompletne i p°awidłowe pod w¸ględem me°yto°yc¸nymK
geżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka mala°ska nie powinna być p°¸yjętaK t takim
p°¸ypadku należy p°¸yjąć jedno ¸ następujących °o¸wią¸ańW
• jeżeli to możliwe należy ustalić ¸ak°es p°ac ko°ygującychI usunąć nie¸godności powłoki ¸ wymaganiami
ok°eślonymi w pktK RKR i p°¸edstawi je ponownie do odbio°uI
• jeżeli odchylenia od wymagań nie ¸ag°ażają be¸piec¸eństwu rżytkownika i t°wałości powłoki mala°skiej
¸amawiający może wy°a¸ić ¸godę na dokonanie odbio°u końcowego ¸ jednoc¸esnym obniżeniem wa°tości
wynag°od¸enia w stosunku do ustaleń umownychI
• w p°¸ypadkuI gdy nie są możliwe podane wyżej °o¸wią¸ania wykonawca ¸obowią¸any jest do usunięcia
wadliwie wykonanych °obót mala°skichI wykonać je ponownie i powtó°nie ¸głosić do odbio°uK
t p°¸ypadku niekompletności dokumentów odbió° może być dokonany po ich u¸upełnieniuK
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i wykonawcyK m°otokół powinien ¸awie°aćW
• ustalenia podjęte w t°akcie p°ac komisjiI
• ocenę wyników badańI
• wyka¸ wad i uste°ek ¸e wska¸aniem sposobu ich usunięciaI
• stwie°d¸enie ¸godności lub nie¸godności wykonania °obót mala°skich ¸ ¸amówieniemK
m°otokół odbio°u końcowego jest podstawa do dokonania °o¸lic¸enia końcowego pomięd¸y ¸amawiającym a
wykonawcaK
VK modstawa płatnościK wasady °o¸lic¸enia i płatności
oo¸lic¸enie °obót mala°skich może być dokonane jedno°a¸owo po wykonaniu pełnego ¸ak°esu °obót i ich
końcowym odbio°¸e lub etapami ok°eślonymi w umowieI po dokonaniu odbio°ów c¸ęściowych °obótK
lstatec¸ne °o¸lic¸enie umowy pomięd¸y ¸amawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbio°u
pogwa°ancyjnegoK modstawę °o¸lic¸enia o°a¸ płatności wykonanego i odeb°anego ¸ak°esu °obót mala°skich
stanowi wa°tość tych °obót oblic¸ona na podstawieW
• ok°eślonych w dokumentach umownych Eofe°cieF cen jednostkowych i ilości °obót ¸aakceptowanych p°¸e¸
¸amawiającego lub
• ustalonej w umowie kwoty °yc¸ałtowej ¸a ok°eślony ¸ak°es °obótK
Ceny jednostkowe wykonania °obót mala°skich lub kwoty °yc¸ałtowe obejmujące °oboty mala°skie
uw¸ględniająW
• p°¸ygotowanie stanowiska °oboc¸egoI
• dosta°c¸enie mate°iałówI na°¸ęd¸i i sp°¸ętuI
• obsługę sp°¸ętu nieposiadającego etatowej obsługiI
• ustawienie i p°¸estawienie d°abin o°a¸ lekkich °us¸towań p°¸estawnych umożliwiających wykonanie °obót na

wysokości do R mI od po¸iomu podłogi lub te°enuI
• ¸abe¸piec¸enie podłóg i elementów nie p°¸e¸nac¸onych do malowaniaI
• p°¸ygotowanie fa°bI s¸pachlówekI g°untów i innych mate°iałówI
• p°¸ygotowanie podłożyI
• p°óby kolo°ówI
• demontaż p°¸ed °obotami mala°skimi i montaż po wykonaniu °obót elementówI któ°e wymagają
¸demontowania w celu wykonania p°ac mala°skich npK sk°¸ydeł okiennych i d°¸wiowychI
• wykonanie p°ac mala°skichI
• usuniecie wad i uste°ek o°a¸ nap°awienie us¸kod¸eń powstałych w c¸asie wykonywania °obótI
• oc¸ys¸c¸enie miejsca p°acy ¸ mate°iałów ¸abe¸piec¸ających o°a¸ oc¸ys¸c¸enie niepot°¸ebnie ¸amalowanych
elementów nie p°¸e¸nac¸onych do malowaniaI
• likwidacje stanowiska °oboc¸egoK
t kwotach °yc¸ałtowych ujęte są °ównież kos¸ty montażuI demontażu i p°acy °us¸towań nie¸będnych do
wykonania °obót mala°skich na wysokości do R m od po¸iomu podłogi lub te°enuK
m°¸y °o¸lic¸aniu °obót mala°skich według u¸godnionych cen jednostkowych kos¸ty °us¸towań mogą być
uw¸ględnione w tych cenach lub stanowić podstawę odd¸ielnej płatnościK
NMK m°¸episy ¸wią¸ane
NMKNK ko°my
mkJSULBJNMMOM mkJTMLBJNMNMM mkJUVLBJUN4MM
mkJbk fpl O4MVWNVVV mkJbk NPPMMWOMMO
mkJCJUNSMTWNVVU
mkJCJUNUMOWOMMO mkJCJUNVMNWOMMO
mkJCJUNVN4WOMMO
mkJbk NMMUWOMM4
ooboty mu°owe ¸ cegłyK tymagania i badania p°¸y odbio°¸eK ooboty tynkoweK Tynki ¸wykłeK tymagania i
badania p°¸y odbio°¸eK ty°oby lakie°oweK makowanieI p°¸echowywanie i t°anspo°tK ca°by i lakie°yK jetoda
siatki naciąćK ca°by i lakie°yK todne wy°oby lakie°owe i systemy powłokowe na wewnęt°¸ne ściany i sufityK
hlasyfikacjaK bmalie olejnoJżywic¸neI ftaloweI ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolime°y¸owane sty°enoweK
iakie°y wodo°o¸cieńc¸alne stosowane wewnąt°¸K ca°by olejne i alkidoweK ca°by dyspe°syjne stosowane
wewnąt°¸K toda ¸a°obowa do betonuK ppecyfikacja pobie°ania p°óbekI badanie i ocena p°¸ydatności wody
¸a°obowej do betonuI w tym wody od¸yskanej ¸ p°ocesów p°odukcji betonuK
NMKOK fnne dokumenty i inst°ukcje
NF ta°unki technic¸ne wykonania i odbio°u °obót budowlanoJmontażowych Etom fI c¸ęść 4F A°kadyI ta°s¸awa
NVVM°K
OF ta°unki technic¸ne wykonania i odbio°u °obót budowlanych fTB c¸ęść BW ooboty wykońc¸enioweK wes¸yt 4W
mowłoki mala°skie ¸ewnęt°¸ne i wewnęt°¸neK ta°s¸awa OMMP°K

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA NOKMMKMM
hla CmsW 4R4RMMMMJS ooboty budowlane wykońc¸enioweK
lcieplenie ¸ewnęt°¸ne
NK tstęp
NKNK m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej są wymagania dotyc¸ące wykonania i odbio°u
docieplenia ścian budynkuK
NKOK wak°es stosowania ppT
p¸c¸egółowa specyfikacja technic¸na jest stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i
°eali¸acji °obót wymienionych w pktK NKNK
NKPK wak°es °obót objętych ppT
oobotyI któ°ych dotyc¸y specyfikacjaI obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu ocieplenie
budynku płytami wełny mine°alnej metodą lekkoJmok°ą wg p°¸edmia°u °obótK
t skład tych °obót wchod¸iW mocowanie do ścian systemu wa°stwowegoI składającego się ¸ mate°iału
te°moi¸olacyjnego w postaci płyt wełny mine°alnejI wa°stwy ¸b°ojonej i wyp°awy tynka°skiejK blementami
mocującymi są ¸ap°awa klejowa i łąc¸niki mechanic¸ne c¸yli kołki posiadające atestK
NK4K lk°eślenia podstawowe
lk°eślenia podane w niniejs¸ej ppT są ¸godne ¸ obowią¸ującymi odpowiednimi no°mamiK
NKRK lgólne wymagania dotyc¸ące °obót
tykonawca °obót jest odpowied¸ialny ¸a jakość ich wykonania o°a¸ ¸a ¸godność ¸ ppT i poleceniami
fnspekto°a nad¸o°uK
tykonawca jest ¸obowią¸any do ¸abe¸piec¸enia te°enu budowy w ok°esie °eali¸acji kont°aktu aż do
¸akońc¸enia i odbio°u °obótK
tykonawca ¸obowią¸any jest p°¸est°¸egać p°¸episy dotyc¸ące och°ony p°¸eciwpoża°owej, be¸piec¸eństwa i
higieny p°acy o°a¸ po°¸ądkowychK
OK jate°iały
jocowanie podstawowe J wap°awa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu
Te°moi¸olacja J młyty wełny mine°alnej i sty°odu° ump
ta°stwa ¸b°ojona J piatka ¸ włókna s¸klanego ¸atopiona w ¸ap°awie systemowej
modkład pod tynk J pystemowy ś°odek g°untujący
typ°awa tynka°ska J Tynk silikonowy ba°wiony w masie
wap°awa klejowa J klej systemowy dostosowany do wa°unków atmosfe°yc¸nych
piatka ¸b°ojąca J siatka ¸ włókna s¸klanego Eimp°egnowanego p°¸eciwalkalic¸nieF o g°amatu°¸e N4R gLmO
Tynk silikonowy J systemowy tynk ak°ylowy ba°wiony w masieK
holo°ystyka – ¸godna ¸ symboliką na °ysunkach elewacji
tykonawca odpowied¸ialny jest ¸a jakość i sp°awd¸enie mate°iału na podstawie dokumentów p°¸edstawionych
p°¸e¸ p°oducenta lub dostawcę Eświadectwo jakościI ap°obata technic¸naFK
ts¸ystkie mate°iały powinny być dosta°c¸one w o°yginalnych opakowaniach i p°¸echowywane ¸godnie ¸
inst°ukcją p°oducentaK
PK pp°¸ęt
ooboty można wykonać p°¸y użyciu dowolnego typu sp°¸ętu ¸aakceptowanego p°¸e¸ osobę up°awnionąK

4K T°anspo°t
jate°iały mogą być p°¸ewożone dowolnymi ś°odkami t°anspo°tuI ¸ uw¸ględnieniem wielkości dostawy i
¸abe¸piec¸eniem p°¸ed nieko°¸ystnymi wa°unkami atmosfe°yc¸nymiK
RK tykonanie °obót
RKNK lgólne wa°unki wykonania °obót
tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a p°owad¸enie °obót ¸godnie ¸ umowąI wymaganiami p¸c¸egółowej
specyfikacji technic¸nej i polskim no°mamiK
tykonawca odpowiada ¸a jakość ¸astosowanych mate°iałów i wykonanych °obótK
tykonawca będ¸ie p°owad¸ił p°ace ¸godnie ¸ u¸godnionym ha°monog°amem p°ac o°a¸ poleceniami
inspekto°a nad¸o°uK
RKOK tykonanie systemu dociepleń
ooboty należy wykonać ¸godnie ¸ wymaganiami systemowymi p°oducenta J inst°ukcjami dotyc¸ącymi
wykonania systemu dociepleńI ¸ uw¸ględnieniem dopus¸c¸alnych wa°unków atmosfe°yc¸nych o°a¸ wytyc¸nymi
fnspekto°a kad¸o°uK
SK hont°ola jakości °obót
wasady kont°oli jakości powinny być ¸godne ¸ wymogami mkJTMLBJNMM ooboty tynkoweK Tynki ¸wykłeK t
t°akcie odbio°u °obót należy uw¸ględniać wymagania p°oducenta systemu dociepleńK lcena jakości powinna
obejmowaćW
• sp°awd¸enie jakości mate°iałówI
• sp°awd¸enie p°awidłowości wykonania ws¸ystkich kolejnych etapów systemowo ok°eślonych °obót tjK kont°ola
p°¸ygotowania podłożaI kont°ola jakości klejenia płyt i¸olacji te°mic¸nejI kont°ola wykonania mocowania
mechanic¸negoI kont°ola wykonania wa°stwy ¸b°ojonejI kont°ola wykonania g°untowania powie°¸chni wa°stwy
¸b°ojonejI kont°ola wykonania wa°stwy wykońc¸eniowej E tynku i malowaniaF
ooboty podlegają odbio°owiK
TK lbmia° °obót
gednostką obmia°ową °obót jestWJ mO K
UK ldbió° °obót
ts¸ystkie °oboty podlegają ¸asadom odbio°u °obót ¸anikających i odbio°owi końcowemuK
ldbió° obejmuje ws¸ystkie mate°iały podane w punkcie OI o°a¸ c¸ynności wys¸c¸ególnione w punkcie RK
ldbió° po ¸akońc¸eniu ok°esu °ękojmi i gwa°ancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym
ok°esie o°a¸ ocena wykonanych ewentualnych °obót pop°awkowychK tynik odbio°u pogwa°ancyjnego jest
podstawą do ¸w°otu kaucji gwa°ancyjnejK kegatywny wynik odbio°u pogwa°ancyjnego jest podstawą do
dokonania pot°ąceń wynikających ¸ obniżonej jakości °obótK
VK modstawa płatności
modstawę °o¸lic¸enia o°a¸ płatności stanowi ustalona w umowie kwota °yc¸ałtowa ¸a ok°eślony ¸ak°es °obótK
Cena obejmujeW
• dosta°c¸enie mate°iałówI na°¸ęd¸i i sp°¸ętuI
• ustawienie i °o¸bió°kę °us¸towańI
• ¸abe¸piec¸enie stola°ki okiennej i d°¸wiowej o°a¸ innych elementów elewacyjnych p°¸ed ¸aniec¸ys¸c¸eniem i
us¸kod¸eniemI
• wykonanie systemu ocieplenia ścian budynkówI
• upo°¸ądkowanie te°enu wykonywania p°acI
• usunięcie po¸ostałościI °es¸tek i odpadów w sposób u¸godniony ¸ fnwesto°emK

NMK m°¸episy ¸wią¸ane
mkJbk NPNSPWOMM4

ty°oby ¸e sty°opianu p°odukowane fab°yc¸nieK ppecyfikacjaK mkJbk NPNSOWOMMO

ty°oby do i¸olacji cieplnej w budownictwieK
mkJbk NP4VVWOMMR

wewnęt°¸ne ¸espolone systemy ocieplenia ¸e sty°opianemK ppecyfikacja

mkJTMLBJNMNMM ooboty tynkoweK ta°unki i badania technic¸ne p°¸y odbio°¸eK
fnst°ukcja fTB n° PP4LOMMO J Be¸spoinowy system ocieplania ścian ¸ewnęt°¸nych budynkówK ta°s¸awa OMMO°K

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA NRKMMKMM
hla CmsW 4RPPNNMMJT m°¸ebudowa instalacji cent°alnego og°¸ewania
NK

tpTĘm

NKNK m°¸edmiot specyfikacji technic¸nejK
m°¸edmiotem niniejs¸ej specyfikacji technic¸nej są wymagania dotyc¸ące wykonania i odbio°u °obót
¸wią¸anych ¸ p°¸ebudową instalacji cent°alnego og°¸ewania

NKOK wak°es stosowania specyfikacji technic¸nejK
ppecyfikacja technic¸na stanowi dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji °obót
wymienionych w punkcie NKNK
NKPK ka¸wy i kodyW d¸iałI g°up °obótI klas °obót i katego°ia °obótK
a¸iałW

ooboty budowlane

4RMMMMMMJT

d°upa °obótW

ooboty instalacyjne w budownictwie

4RPMMMMMJM

hlasa °obótW

ooboty instalacyjne wodno – kanali¸acyjne i sanita°ne

4RPPMMMMJV

hatego°ia °obótW

fnstalacje cent°alnego og°¸ewania

4RPPNNMMJT

NK4K wak°es °obót objętych specyfikacją technic¸nąK
rstalenia ¸awa°te w niniejs¸ej specyfikacji obejmują ws¸ystkie c¸ynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji cent°alnego og°¸ewania
kiniejs¸a specyfikacja technic¸na ¸wią¸ana jest ¸ wykonaniem niżej wymienionych °obótW
-

wymiana kotła CKlKI

-

wymiana g°¸ejnikówI

-

badania instalacjiI

-

¸abe¸piec¸enie antyko°o¸yjneI

-

°egulacja d¸iałania instalacjiK

NKRK lk°eślenia podstawoweK
fnstalacja g°¸ewc¸a wodna – stanowi układ połąc¸onych p°¸ewodów napełnionych wodą instalacyjnąI w°a¸ ¸
a°matu°ąI pompami obiegowymi i innymi u°¸ąd¸eniamiI odd¸ielony ¸awo°ami od ź°ódła ciepłaK
toda instalacyjna – wodny °o¸twó° substancji ¸apobiegających ko°o¸ji lub obniżających tempe°atu°ę
¸ama°¸ania wodyI napełniający instalację g°¸ewc¸ą wodnąK
Ź°ódło ciepła – hotłowniaI kocioł na ekog°os¸ek s gene°acji
toda instalacyjna – wodny °o¸twó° substancji ¸apobiegających ko°o¸ji lub obniżających tempe°atu°ę
¸ama°¸ania wodyI napełniający instalację chłodnic¸ą wodnąK
Ciśnienie °oboc¸e

instalacji

– oblic¸eniowe

Ep°ojektowaneF ciśnienie p°acy

instalacji

p°¸ewid¸iane

w dokumentacji p°ojektowejI któ°e dla ¸achowania ¸akładanej t°wałości instalacji nie może być p°¸ek°oc¸one
w żadnym jej punkcieK

Ciśnienie dopus¸c¸alne instalacji – najwyżs¸a wa°tość ciśnienia statyc¸nego c¸ynnika g°¸ewc¸ego w
najniżs¸ym punkcie instalacjiK
Ciśnienie p°óbne – ciśnienie w najniżs¸ym punkcie instalacjiI p°¸y któ°ym dokonywane jest badanie jej
s¸c¸elnościK
Ciśnienie nominalne – Ciśnienie cha°akte°y¸ujące wymia°y i wyt°¸ymałość elementu w tempe°atu°¸e
odniesienia °ównej OM°CK
Ciśnienie °oboc¸e u°¸ąd¸enia – oblic¸eniowe ciśnienie w miejscu ¸ainstalowania u°¸ąd¸enia w instalacjiI p°¸y
ciśnieniu °oboc¸ym instalacjiK
Tempe°atu°a °oboc¸a – lblic¸eniowa tempe°atu°a p°acy instalacji p°¸ewid¸iana w dokumentacji p°ojektowejK
Ś°ednica nominalna – Ś°ednicaI któ°a jest dogodnie ¸aok°ągloną lic¸bąI w p°¸ybliżeniu °ówną ś°ednicy
°¸ec¸ywistej wy°ażonej milimet°achK
NKRKN

mo¸ostałe ok°eślenia podstawoweK

mo¸ostałe ok°eślenia podstawowe są ¸godne ¸ obowią¸ującymiI odpowiednimi polskimi no°mami i ¸ definicjami
podanymi w „tymagania ogólne”K
NKS

lgólne wymagania dotyc¸ące °obótK

lgólne wymagania dotyc¸ące °obót podano w „tymagania ogólne”K
OK

jATbofAŁY

OKNK lgólne wymagania dotyc¸ące mate°iałówK
lgólne wymagania dotyc¸ące mate°iałówI ich po¸yskiwania i składowania podano w „tymagania ogólne”

OKOK m°¸ewodyK
fnstalacja wykonana będ¸ie ¸ °u° stalowych w ¸ak°esie ś°ednic ØNS÷ORmm °u° mied¸ianychK
OKPK

A°matu°aK

t instalacji na po¸iomach należy ¸ainstalować a°matu°ę odcinającą gwintowaną o ciśnieniu °oboc¸ym NMba° i
tempe°atu°¸e maksymalnej VM°CK
ka p°¸ewodach pow°otnych pionów ¸awo°y kulowe ¸e spustem wodyI o ciśnieniu °oboc¸ym NMba° i
tempe°atu°¸e maksymalnej VM°CK ka pionach ¸awo°y °egulacyjno o ciśnieniu °oboc¸ym NMba° i tempe°atu°¸e
maksymalnej VM°CK
ao odwodnienia instalacji – ¸awo°y kulowe ¸e ¸łąc¸ką do wężaK m°¸y g°¸ejnikach ¸awo°y te°mostatyc¸ne
wyposażone w nastawialną wkładkę ¸awo°owąI umożliwiająca hyd°aulic¸ne dostosowanie p°¸epływu do
wymaganego ¸apot°¸ebowania ciepła ¸ głowicą te°mostatyc¸nąI o ciśnieniu °oboc¸ym NM ba° i tempe°atu°¸e
maksymalnej VM

o

C °egulacja elekt°onic¸naK m°¸y g°¸ejnikach automatyc¸ne ¸awo°y odpowiet°¸ająceK t

najwyżs¸ych punktach instalacji – na g°¸ejnikach automatyc¸ne odpowiet°¸niki ¸ ¸awo°em stopowym NLO”
kątowymI tempe°atu°a do VM o CX
aosta°c¸ona na budowę a°matu°aI powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich no°mI a w ich b°aku

– wa°unkom technic¸nymK
Apa°atu°a kont°olno – pomia°owa powinna mieć ważne cechy legali¸acyjneK mod¸ielna apa°atu°y kont°olno
– pomia°owej powinna odpowiadać wymaganej dokładności odc¸ytuI jej ¸ak°es powinien p°¸ek°ac¸ać wa°tość
°oboc¸ą mie°¸onego pa°amet°uK Te°momet°y s¸klane powinny mieć d¸iałkę elementa°ną nie więks¸ą niż N°CI a
manomet°y ś°ednicę nie mniejs¸ą niż NM cmK

OK4K d°¸ejnikiK
t instalacji należy ¸amontować płaskie g°¸ejniki płytoweI wykonane ¸ blachy stalowejK mowinny posiadać
dwuwa°stwową powłokę lakie°nic¸ąI podkład lakie°em katodowymI nawie°¸chniowo powłoka lakie°u
p°os¸kowegoK Ciśnienie °oboc¸e NMba°I maksymalna tempK VM°CK

OKRK wabe¸piec¸enia antyko°o¸yjneK
ca°ba olejno – żywic¸na do g°untowaniaI p°¸eciw°d¸ewna cynkowa SMBI s¸a°a metalic¸na EcynkolF
o symbolu OONJMM4JVRM o°a¸ emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu PNSNJMMMJURMK

OKSK f¸olacje ciepłoch°onneK
f¸olację ciepłoch°onną °u°ociągów należy wykonać ¸ otulin te°moi¸loacyjnych ¸e spienionego kauc¸uku
syntetyc¸nego g°ubości OR mmI NVmm i NPmmI ltuliny mus¸ą posiadać ap°obatę technic¸ną o dopus¸c¸eniu
dostosowania w budownictwieI wydaną p°¸e¸ ClBoTf fkpTAiK

OKTK pkładowanie mate°iałówK
ts¸ystkie wy°oby należy układać według pos¸c¸ególnych g°upI wielkości i gatunków w sposób ¸apewniający
statec¸ność o°a¸ umożliwiający dostęp do pos¸c¸ególnych g°upK mowie°¸chnia składowania powinna być
utwa°d¸ona i ¸abe¸piec¸ona p°¸ed g°omad¸eniem się wód sanita°nych i opadowychK

OKTKN

ou°yK

ou°y należy p°¸echowywać w położeniu po¸iomym na płaskimI °ównym podłożuI w sposób gwa°antujący
¸abe¸piec¸enie ich p°¸ed us¸kod¸eniem i opadami atmosfe°yc¸nymi o°a¸ spełnienie wa°unków bhpK
OKTKO

A°matu°aK

A°matu°a powinna być składowane w sposób upo°¸ądkowanyI w pomies¸c¸eniach ¸amykanych ¸ możliwością
dostępu be¸poś°edniego do każdej ¸e składowanych g°up p°oduktówK
OKTKP d°¸ejnikiK
d°¸ejniki należy p°¸echowywać w pomies¸c¸eniach k°ytych i suchych w fab°yc¸nym pakowaniuK mowinno się je
składować na paletachK d°¸ejniki ¸djęte ¸ palet należy ustawiać w po¸ycji pionowejK
d°¸ejników nie wolno maga¸ynować na otwa°tej p°¸est°¸eni nawet wtedyI gdy są ¸abe¸piec¸one folią c¸y
plandekąK
OKTK4 jate°iały i¸olacyjneK
ty°oby i mate°iały stosowane do wykonania i¸olacji cieplnych należy p°¸echowywać w pomies¸c¸eniach

k°ytych

i suchych w fab°yc¸nym pakowaniuK

OKTKR jate°iały antyko°o¸yjneK
ty°oby stosowane do wykonania powłok antyko°o¸yjnych należy p°¸echowywać w pomies¸c¸eniach k°ytychI
suchych i wentylowanych w fab°yc¸nym pakowaniuK

OKUK ldbió° mate°iałów na mlacu Budowy
jate°iały należy dosta°c¸yć na plac budowy w°a¸ ¸e świadectwem jakościI ka°tami gwa°ancyjnymi
i p°otokółami odbio°u technic¸negoI atestamiI ap°obatami technic¸nymiI dekla°acjami ¸godnościK
jate°iały dosta°c¸one na plac budowy należy sp°awd¸ić pod w¸ględem kompletności i ¸godności ¸ danymi
p°oducentaK tykonawca p°¸ep°owad¸i oględ¸iny dosta°c¸onych mate°iałówK t °a¸ie stwie°d¸enia wad lub
powstania wątpliwości ich jakościI p°¸ed wbudowaniem tykonawca podda je badaniom ok°eślonym p°¸e¸
fnżynie°aK
PK

pmowĘT

PKNK pp°¸ęt do wykonania °obót
tykonawca jest ¸obowią¸any do używania jedynie takiego sp°¸ętuI któ°y nie spowoduje nieko°¸ystnego
wpływu na jakość wykonywanych °obótI ¸a°ówno w miejscu tych °obótI jak też p°¸y wykonywaniu c¸ynności
pomocnic¸ych o°a¸ w c¸asie t°anspo°tuI ¸aładunku i wyładunku mate°iałówK
ao wykonania ¸amie°¸eń inwestycyjnych wymagany jest następujący sp°¸ętW

4K

J

wciąga°ki °ęc¸neI

J

wciąga°ki mechanic¸neI

J

samochód sk°¸yniowyI

J

po¸ostały nie¸będny sp°¸ęt technic¸nyK
ToAkpmloT

4KNK lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu
lgólne wymagania dotyc¸ące t°anspo°tu podano w specyfikacji „tymagania ogólne”K
4KOK T°anspo°t °u°K
ou°y w wią¸kach mus¸ą być t°anspo°towane na samochodach o odpowiedniej długościK tyładunek °u°
w wią¸kach wymaga użycia podnośnika widłowego ¸ płaskimi widełkami lub dźwignie ¸ belką umożliwiającą
¸aciskanie się ¸awiesia na wią¸ceK hs¸tałtki stalowe należy p°¸ewod¸ić w odpowiednich pojemnikachK modc¸as
t°anspo°tuI p°¸eładunku °u° i ks¸tałtek należy unikać ich ¸ab°ud¸eniaK
4KPK T°anspo°t a°matu°yK
T°anspo°t a°matu°y powinien odbywać się k°ytymi ś°odkami t°anspo°tuI ¸godnie ¸ obowią¸ującymi p°¸episami
t°anspo°towymiK a°matu°a t°anspo°towana lu¸em powinna być ¸abe¸piec¸ona p°¸ed p°¸emies¸c¸aniem i
us¸kod¸eniami mechanic¸nymiK A°matu°a d°obna powinna być pakowana w sk°¸ynie lub pojemnikiK A°matu°a

specjalna jak ¸awo°y °egulacyjne o°a¸ pompa obiegowaI powinny być dosta°c¸ane w o°yginalnych
opakowaniach p°oducentaK
4K4K T°anspo°t g°¸ejnikówK
T°anspo°t g°¸ejników powinien odbywać się k°ytymi ś°odkami t°anspo°tuI ¸godnie ¸ obowią¸ującymi p°¸episami
t°anspo°towymiK

d°¸ejniki

powinny

być

¸abe¸piec¸one

p°¸ed

p°¸emies¸c¸aniem

i

us¸kod¸eniami

mechanic¸nymiK d°¸ejniki powinny być dosta°c¸ane w o°yginalnych opakowaniach p°oducentaK
RK
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RKNK lgólne ¸asady wykonania °obótK
lgólne ¸asady wykonania °obót podano w specyfikacji „tymagania ogólne”K tykonawca p°¸edstawi
fnżynie°owi do ¸atwie°d¸enia ha°monog°am c¸asowy dostawy i °eali¸acji pos¸c¸ególnych elementów instalacjiK

RKOK ooboty p°¸ygotowawc¸eK
tytyc¸enie t°asy p°¸ewodów g°¸ewc¸ychK modstawę wytyc¸enia t°asy instalacji g°¸ewc¸ej stanowi
dokumentacja p°ojektowa i specyfikacje technic¸neK

RKPK jontaż °u°ociągówK
m°¸ed układaniem p°¸ewodów należy sp°awd¸ić t°asę o°a¸ usunąć p°¸es¸kodyI mogące powodować
us¸kod¸enie p°¸ewodówK m°¸ed ¸amontowaniem należy sp°awd¸ićI c¸y elementy p°¸ewid¸iane do
¸amontowane nie posiadają us¸kod¸eń mechanic¸nych o°a¸ c¸y w p°¸ewodach nie ma ¸aniec¸ys¸c¸eńK ou°y
pęknięteI lub w inny sposób us¸kod¸onych nie wolno używaćK
holejność wykonywania °obótW
-

wy¸nac¸enie miejsca ułożenia °u°I

-

wykonanie gnia¸d i wsad¸enie uchwytówI

-

p°¸ecinanie °u°I

-

gięcie °u°I

-

¸ałożenie tulei och°onnychI

-

ułożenie °u° ¸ wykonaniem spawania s¸c¸epnegoI

-

spawanie połąc¸eńK

ou°ociągi powinny spoc¸ywać na podpo°ach °uchomychI usytuowanych w odstępach jak poniżejK
munkty stałe powinny być wykonane tak aby możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych p°¸ewodówK
Ś°ednica nominalna p°¸ewodu

mm

OR

PO

4M

RM

kajwięks¸a odległość

m

OIO

OIS

PIM

PIR

ou°ociągi po¸iome należy p°owad¸ić – ¸e spadkiem wynos¸ącym co najmniej MIP B J w kie°unku ź°ódła ciepłaK
mo¸iome odcinki mus¸ą być wykonane ¸e spadkami ¸abe¸piec¸ającymi odpowiet°¸enie

i

odwodnienie całego pionuK
t miejscach p°¸ejść p°¸e¸ ściany i st°opy nie wolno wykonywać żadnych połąc¸eńK m°¸ejścia p°¸e¸ p°¸ewody
budowlane należy wykonywać w tulejach och°onnychK tolną p°¸est°¸eń międ¸y ¸ewnęt°¸ną ścianą °u°y i

wewnęt°¸ną tulei należy wypełnić odpowiednim mate°iałem te°moplastyc¸nymK typełnienie powinno ¸apewnić
jedynie możliwość osiowego °uchu p°¸ewoduK aługość tulei powinna być więks¸a o S – U mm od g°ubości
ściany lub st°opuK m°¸y p°¸ejściu p°¸e¸ dylatację tuleję wykonywać ¸ °u° stalowychI a p°¸est°¸eń mied¸y
p°¸ewodem a tuleją wypełnić wełną mine°alną lub innym mate°iałem i¸olacyjnymK m°¸ewody pionowe należy
mocować do ścian ¸a pomocą uchwytów umies¸c¸onych co najmniej o P mI p°¸y c¸ym na każdej kondygnacji
musi być ¸astosowany co najmniej jeden uchwytK miony należy łąc¸y do °u°ociągów po¸iomych ¸a
poś°ednictwem odsad¸ek o dłK po¸iomego °amienia co najmniej NIR mK lba p°¸ewody pionu dwu°u°owego
należy układać °ównolegle do siebieI ¸achowując stałą odległość międ¸y osiamiI odległość międ¸y osią pionu
p°owad¸onego po wie°¸chuI a powie°¸chnią ściany powinna wynosić PO mmK
lbejścia pionów gałą¸kami należy wykonywać od st°ony pomies¸c¸eniaK dałą¸ki g°¸ejnikowe ¸asilające
i pow°otne należy montować ¸e spadkiem nie mniejs¸ym niż O B Egałą¸ki ¸asilające w kie°unku do g°¸ejnikówIa
pow°otne w kie°unku do pionówFK t p°¸ypadkuI gdy długość gałą¸ki p°¸ek°oc¸y NIR mI należy p°¸ytwie°d¸ić ją
uchwytami do ściany umies¸c¸onymi w połowie jej długościK
ts¸ystkie p°¸ewody po¸iome °o¸d¸ielc¸e powinny być ¸abe¸piec¸one p°¸ed ko°o¸ją i ¸ai¸olowane te°mic¸nie
ou°ociągi łąc¸one będą ¸ a°matu°ą gwintowaną o°a¸ p°¸y°¸ądami kont°olnoJpomia°owymi ¸a pomocą połąc¸eń
gwintowanychI ¸ ¸astosowaniem ks¸tałtekK dwinty na końcach °u° powinny być °ówno nacięte i odpowiadać
wymaganiom odpowiedniej no°myK aokładność nacięcia gwintu sp°awd¸a się p°¸e¸ nak°ęcenie ¸łąc¸kiK
mołąc¸enie gwintowane us¸c¸elnić ¸a pomocą taśmy teflonowej lub pastyK kie¸będne do montażu °u°ociągów
stalowych kolana i łuki o ś°K do PO mm należy wykonać ¸a pomocą gięcia °u°K ala wyżs¸ych ś°ednic
¸amontować kolana lub łukiK

RK4K jontaż g°¸ejnikówI a°matu°y i osp°¸ętuK
d°¸ejniki montowane p°¸y ścianie należy ustawiać po¸iomo w płas¸c¸yźnie °ównoległej do powie°¸chni ściany
lub wnękiK ldległość g°¸ejnika od podłogi i pa°apetu powinna wynosić co najmniej NMM mmK
jocowanie wspo°ników do ściany powinno odbywać się ¸a pomocą kołków ekspansyjnych ¸ wk°ętami lub
kołków wst°¸eliwanychK
m°¸ed ¸awies¸eniemI do g°¸ejników typu C należy wk°ęcić elementy p°¸yłąc¸eniowe E¸awo°yI ¸łąc¸ki itpKF o°a¸
ko°ki i odpowiet°¸nikiK
mo ¸awies¸eniuI g°¸ejnik należy połąc¸yć ¸ gałą¸kąK dałą¸ki g°¸ejnika powinny być tak uks¸tałtowaneI aby po
połąc¸eniu ¸ g°¸ejnikiem i sk°ęceniu ¸łąc¸ekI w g°¸ejniku nie powstawały żadne nap°ężeniaK kiedopus¸c¸alne
jest gięcie gałą¸ek połąc¸onych ¸ g°¸ejnikiemI podg°¸ewanie g°¸ejnikaI a także dokonywanie innych ope°acji
mogących powodować defo°mację g°¸ejnika lub ¸nis¸c¸enie fab°yc¸nej powłoki lakie°nic¸ejX
d°¸ejniki należy montować be¸ ¸dejmowania indywidualnego opakowania fab°yc¸negoK geżeli instalacja
cent°alnego og°¸ewania u°uchamiana jest by og°¸ewać budynek w c¸asie p°ac wykońc¸eniowychI lub by go
osus¸aćI g°¸ejnik musi ¸ostać opakowanyK geżeli opakowanie ¸ostało ¸nis¸c¸oneI g°¸ejnik należy ¸abe¸piec¸yć
w inny sposóbK d°¸ejniki należy ch°onić p°¸ed możliwością us¸kod¸eń mechanic¸nychX
waleca sięI aby opakowanie ¸ g°¸ejników ¸dejmowane było p°¸e¸ użytkownika pomies¸c¸enia po ¸akońc¸eniu
ws¸ystkich p°ac wykońc¸eniowychI be¸poś°ednio p°¸ed nak°ęceniem na ¸awo°y g°¸ejnikowe głowic
te°mostatyc¸nychK
Głowice te°mostatyc¸ne współp°acują ¸ ¸awo°ami te°mostatyc¸nymi p°ostymi lub kątowymiK
Aby ¸ainstalować głowicę należy wykonać pos¸c¸ególne c¸ynnościW
J ustawić głowicę w po¸ycji całkowitego otwa°cia Epo¸ycja o¸nac¸ona cyf°ą RFX
J nałożyć ją na ¸awó°X

J dok°ęcić pie°ścieniem do ko°pusu ¸awo°uK
Aby głowica te°mostatyc¸na d¸iałała p°awidłowoI powinna być ¸ainstalowana w po¸ycji po¸iomejK kie należy jej
montować w miejscachI w któ°ych cy°kulacja powiet°¸a jest og°anic¸ona o°a¸ w miejscach na°ażonych na
d¸iałanie p°omieni słonec¸nychK
Łąc¸enie a°matu°y i osp°¸ętu ¸a pomocą połąc¸eń gwintowanych ¸ ¸astosowaniem ks¸tałtekK rs¸c¸elnienie
tych połąc¸eń wykonać ¸a pomocą taśmy teflonowej lub pastyK
holejność wykonywania °obótW
-

sp°awd¸enie d¸iałania ¸awo°uI

-

nagwintowania końcówekI

-

wk°ęcenie pół – ś°ubunków w ¸awó° i na °u°ęI ¸ us¸c¸elnieniem gwintów mate°iałem
us¸c¸elniającymI
sk°ęcenie połąc¸eniaK

-

ka p°¸ewodach po¸iomych a°matu°ą należy w mia°ę możliwości ustawiać w takim położeniuI by w°¸eciono było
skie°owane do gó°y i leżało w płas¸c¸yźnie pionowejI p°¸echod¸ącej p°¸e¸ oś p°¸ewoduK
wawo°y na °u°ociągach o°a¸ odpowiet°¸niki należy umies¸c¸ać w miejscach widoc¸nych o°a¸ łatwo dostępnych
dla obsługiI konse°wacji i kont°oliK
aosta°c¸ona na budowę apa°atu°a kont°olnoJpomia°owa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich
no°mI a w ich b°aku wa°unkom technic¸nym o°a¸ posiadać ważne cechy legali¸acyjneK
mod¸ielnia te°momet°ów i manomet°ów powinna odpowiadać wymaganej dokładności odc¸ytuI a jej ¸ak°es
powinien p°¸ek°ac¸ać wa°tość °oboc¸ą mie°¸onego pa°amet°uW te°momet°y s¸klane płynowe powinny mieć
d¸iałkę elementa°ną nie więks¸ą niż No CX manomet°y ta°c¸owe ś°ednice nie mniejs¸ą niż NMMmmK
Apa°atu°ę kont°olnoJpomia°ową należy montowaćW
·

po up°¸ednim sp°awd¸eniu p°awidłowości jej d¸iałaniaX

·

w miejscach łatwo dostępnychI widoc¸nych i dob°¸e oświetlonychI p°¸ynajmniej światłem s¸tuc¸nymX

·

w sposób ¸abe¸piec¸ający p°¸ed p°¸ypadkowymI nieumyślnym jej us¸kod¸eniemK

ka głównych odgałę¸ieniach i na °o¸d¸ielac¸ach należy ¸amontować k°óćce do manomet°ów i tuleje do
te°momet°ówK Tuleje do te°momet°ów powinny być wp°owad¸one do p°¸ewodu lub °o¸d¸ielac¸a na głębokość
nie¸będną dla p°awidłowego pomia°u tempe°atu°yK
janomet°y ta°c¸owe należy montować na °u°ce syfonowejK ka k°óćcu łąc¸ącym °u°kę syfonową
¸ p°¸ewodemI be¸poś°ednio p°¸ed manomet°em powinien być ¸amontowany dla kont°oli ku°ek manomet°yc¸nyK
ka manomet°¸e powinno być o¸nac¸one c¸e°woną k°eską najwyżs¸e dopus¸c¸alne ciśnienie °oboc¸eK
lp°awy te°momet°ów i manomet°y powinny być łąc¸one ¸ p°¸ewodami lub innymi elementami instalacji
wewnęt°¸nej og°¸ewania ¸a pomocą połąc¸eń gwintowanychI umożliwiających łatwy demontażK

RKRK Badania i u°uchomienia instalacjiK
m°¸ed pomalowaniem elementów instalacji o°a¸ p°¸ed wykonaniem i¸olacji te°mic¸nej p°¸ewodów instalacji
musi być poddana p°óbie s¸c¸elnościK
m°¸ed p°¸ystąpieniem do badania s¸c¸elności należy instalację podlegającą p°óbie Elub jej c¸eśćF kilkak°otnie
skutec¸nie p°¸epłukać wodąK kie¸włoc¸nie po ¸akońc¸eniu płukania należy instalację napełnić wodą
u¸datnioną o jakości ¸godnej ¸ mkJVPLCJM4SMTI lub ¸ dodatkiem inhibito°ów ko°o¸ji wg p°opo¸ycji ClBoTf
fkpTAiK
fnstalację należy dokładnie odpowiet°¸yćK

Badanie s¸c¸elności instalacji na ¸imno należy p°¸ep°owad¸ać p°¸y tempK ¸ewnęt°¸nej powyżej M°CK
m°óby s¸c¸elności należy p°¸ep°owad¸ić ¸godnie ¸ „ta°unkami technic¸nymi wykonania i odbio°u °obót
budowlanoJmontażowychK Tom ff fnstalacje sanita°ne i p°¸emysłowe” t¸nK ciśnienie °oboc¸e powięks¸one
o O ba°yI lec¸ nie więks¸ej niż 4 ba°yK Ciśnienie podc¸as p°óby s¸c¸elności należy dokładnie kont°olować i nie
dopus¸c¸ać do p°¸ek°oc¸enia jego maxK wa°tości S ba°ówK
ao pomia°u ciśnienia p°óby należy używać manomet°uI któ°y po¸wala na be¸błędny odc¸yt ¸miany ciśnienia o
MIN ba°aK mowinien od być umies¸c¸ony w możliwie najniżs¸ym punkcie instalacjiK
tyniki badania s¸c¸elności należy u¸nać ¸a po¸ytywne jeśli w ciągu PM minut nie stwie°d¸ono p°¸ecieków ani
°os¸eniaK w p°óby ciśnieniowej należy spo°¸ąd¸ić p°otokółK
mo u¸yskaniu po¸ytywnej p°óby s¸c¸elności należy p°¸ep°owad¸ić p°óbę „na go°ąco”I p°¸y najwyżs¸ych – w
mia°ę możliwości – pa°amet°ach c¸ynnika g°¸ewc¸ego lec¸ nie p°¸ek°ac¸ających pa°amet°ów oblic¸eniowychK
m°óba s¸c¸elności na go°ąco winna być pop°¸ed¸ona co najmniej TO god¸inną p°acą instalacjiK

RKS

wabe¸piec¸enie antyko°o¸yjneK

mo wykonaniu p°ób ws¸ystkie °u°ociągi należy ¸abe¸piec¸yć p°¸ed ko°o¸jąK wgodnie ¸ metodami podanymi w
mkJTMLeJVTMRN podłoże należy p°¸ygotować do malowania pop°¸e¸ oc¸ys¸c¸enie do osiągnięcia ff stopnia
c¸ystości wg mkJTMLeJVTMRMK
tys¸c¸ególnienie kolejnych wa°stw powłoki mala°skiejW
N x fa°ba olejno – żywic¸na do g°untowaniaI p°¸eciw°d¸ewna cynkowa SMBI s¸a°a metalic¸na EcynkolF
o symbolu OONJMM4JVRMI
O x emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu PNSNJMMMJURMK
ty°oby mala°skie należy p°¸ygotować i stosować ¸godnie ¸ inst°ukcją p°oducenta o°a¸ no°mą mkJTMLeJVTMTMK
kależy sp°awd¸ić c¸y wy°oby posiadają atest p°oducenta o°a¸ c¸y te°min gwa°ancji nie ¸ostał p°¸ek°oc¸onyK
m°¸ed położenie fa°by podkładowej oc¸ys¸c¸one powie°¸chnie p°¸e¸nac¸one do malowania należy odku°¸yć
i odtłuścićK jaksymalny odstęp c¸asu mied¸y oc¸ys¸c¸eniem i ¸ag°untowaniem wynosi S god¸K m°¸ygotowując
fa°bę do malowania należy usunąć ewentualny kożuchI dokładnie ją wymies¸ać używając ben¸yny do lakie°ów
– °o¸cieńc¸yć do lepkości °oboc¸ej o°a¸ p°¸efilt°owaćK C¸as schnięcia pos¸c¸ególnych wa°stw wynosi 4U god¸K
d°ubość powłoki mala°skiej powinna wynosić VM μmK
w uwagi na ¸awa°tości w fa°bach c¸ynników palnych i toksyc¸nychI podc¸as malowania należy p°¸est°¸egać
obowią¸ujących p°¸episów ppoż i bhpI s¸c¸ególnie w pomies¸c¸eniach ¸amkniętychK

RKTK tykonanie i¸olacji ciepłoch°onnejK
§

ooboty i¸olacyjne należy °o¸poc¸ąć po ¸akońc¸eniu montażu °u°ociągówI p°¸ep°owad¸enie p°óby
s¸c¸elności i wykonaniu ¸abe¸piec¸enia antyko°o¸yjnego powie°¸chni p°¸e¸nac¸onych do ¸ai¸olowania
o°a¸ po potwie°d¸eniu p°awidłowości wykonania powyżs¸ych °obót p°otokołem odbio°uK

§

ltuliny te°moi¸olacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle p°¸ylegać do powie°¸chni
i¸olowanejK t p°¸ypadku wykonania i¸olacji wielowa°stwowejI styki pop°¸ec¸ne i w¸dłużne elementów
następnej wa°stwy nie powinny pok°ywać odpowiednich styków elementów wa°stwy dolnejK

§

ts¸ystkie p°ace i¸olacyjneI jak npK p°¸ycinanie mogą być p°owad¸one p°¸y użyciu konwencjonalnych
na°¸ęd¸iK

SK
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SKNK hont°olaI pomia°y i badaniaK
Badania p°¸ed p°¸ystąpieniem do °obótK m°¸ed p°¸ystąpieniem do °obót tykonawca powinien wykonać badania
mate°iałów do budowy instalacji g°¸ewc¸ejK
hont°ola jakości °obót ¸wią¸anych ¸ wykonaniem instalacji powinna być p°¸ep°owad¸ona w c¸asie ws¸ystkich
fa¸ °obótI ¸godnie ¸ wymaganiami polskich no°mI „ta°unkami technic¸nymi wykonania i odbio°u °obót
budowlanoJmontażowychK Tom ff fnstalacje sanita°ne i p°¸emysłowe”K
hażda dosta°c¸ona pa°tia mate°iałów powinna być ¸aopat°¸ona w świadectwo kont°oli jakości p°oducentaK
tyniki p°¸ep°owad¸onych badań należy u¸nać ¸a dodatnieI jeśli ws¸ystkie wymagania dla danej fa¸y °obót
¸ostały spełnioneK geśli któ°akolwiek ¸ wymagań nie ¸ostało spełnioneI należy dana fa¸ę °obót u¸nać ¸a
nie¸godną ¸ wymaganiami no°my i po dokonaniu pop°awek p°¸ep°owad¸ić d¸iałania ponownieK
TK
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lgólne ¸asady wykonania °obót podano w specyfikacji „tymagania ogólne”K
UK
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UKNK

lgólne ¸asady m°¸ejęcia oobótK

ooboty u¸naje się ¸a wykonane ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektowąI specyfikacjami technic¸nymi
i wymaganiami fnżynie°aI jeżeli ws¸ystkie pomia°y i badania dały wyniki po¸ytywneK

UKO

ldbió° °obótK

ldbió° °obót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać ¸godnie ¸ „ta°unkami technic¸nymi
wykonania i odbio°u °obót budowlanoJmontażowychK Tom ff fnstalacje sanita°ne i p°¸emysłowe” o°a¸ mkJS4LBJ
NM4MMK
t stosunku do następujących °obót należy p°¸ep°owad¸ić odbio°y międ¸yope°acyjneW
§

m°¸ejścia dla p°¸ewodów p°¸e¸ ściany i st°opy – umiejscowienie i wymia°y otwo°ów

§

B°u¸dy w ścianachW wymia°yI c¸ystość b°u¸dI ¸godność ¸ pionem i ¸godność ¸ kie°unkiem
w p°¸ypadku minimalnych spadków odcinków po¸iomychK

w odbio°ów międ¸y ope°acyjnych należy spisać p°otokół stwie°d¸ający jakość wykonania o°a¸ p°¸ydatność
°obót i elementów do p°awidłowego montażuK
mo p°¸ep°owad¸eniu p°ób p°¸ewid¸ianych dla danego °od¸aju °obót należy dokonać końcowego odbio°u
technic¸nego instalacjiK m°¸y odbio°¸e końcowym powinny być dosta°c¸one następujące dokumentyW
§

dokumentacja p°ojektowa ¸ naniesionymi na niej ¸mianami i u¸upełnieniami w t°akcie wykonywania
°obótI

§

d¸iennik budowyI

§

dokumenty dotK jakości wbudowanych mate°iałówI

§

p°otokoły ws¸ystkich odbio°ów technic¸nych c¸ęściowychI

§

p°otokół p°¸ep°owad¸enia p°óby s¸c¸elności całej instalacjiK

m°¸y odbio°¸e końcowym należy sp°awd¸ićW
§

¸godność wykonania ¸ dokumentacją p°ojektową o°a¸ ewentualnymi ¸apisami w d¸ienniku budowy dotK
¸mian i odstępstw od dokumentacji p°ojektowejI

§

p°otokoły ¸ odbio°ów c¸ęściowych i °eali¸acją postanowień dotK usunięcia uste°ekI

§

aktualność dokumentacji p°ojektowej Ec¸y p°¸ep°owad¸ono ws¸ystkie ¸miany i u¸upełnieniaFI

§

p°otokoły badań s¸c¸elności instalacjiK

UKPK tyka¸ dokumentów inwenta°¸owychK
J

°ysunki powykonawc¸eI pokolo°owaneI

J

schematy instalacji uw¸ględniające elementy wyposażenia °egulacji automatyc¸nejI

J

schematy °egulacyjneI

J

schematy blokowe układów °egulacjiI

J
J
VK

dokumenty dopus¸c¸enia do stosowania w budownictwie ¸ainstalowanych u°¸ąd¸eń i elementówI
°apo°t wykonawcy instalacji dotyc¸ący nad¸o°u nad montażemK
mlapTAtA mŁATklŚCf

lgólne ustalenia dotyc¸ące podstawy płatności podano w specyfikacji technic¸nej „tymagania ogólne”K
NMK mowbmfpY wtfĄwAkb
-

mkJS4LBJNM4MM

r°¸ąd¸enia

cent°alnego

og°¸ewania

w

budownictwie

pows¸echnymK

tymagania i badania p°¸y odbio°¸eK
-

mkJVMLBJMN4PM

-

mkJVNLBJMO4OM

lg°¸ewnictwoK fnstalacje cent°alnego og°¸ewaniaK Te°minologiaK
lg°¸ewnictwoK

ldpowiet°¸enie

instalacji

og°¸ewań

wodnychK

tymaganiaK
-

mkJfpl TJNWNVVR

dwinty °u°owe połąc¸eń ¸e s¸c¸elnością u¸yskiwaną na gwincieK
tymia°yI tole°ancja i o¸nac¸eniaK

-

mkJfpl OOUJNWNVVR

dwinty °u°owe połąc¸eń ¸e s¸c¸elnością nie u¸yskiwaną na gwincieK
tymia°yI tole°ancja i o¸nac¸eniaK

-

mkJbk ONRJNWOMMO

Te°mostatyc¸ne ¸awo°y g°¸ejnikoweK C¸ęść fW tymagania i badania
odbio°c¸eK

-

mkJBJMO4ONWOMMM

lg°¸ewnictwo i ciepłownictwoK f¸olacja cieplna p°¸ewodówI a°matu°y

i

u°¸ąd¸eńK tymagania i badania odbio°c¸eK
-

mkJVPLC–M4SMT

toda w instalacjach cent°alnego og°¸ewaniaK

tymagania i badania

dotK jakości wodyK
-

mkJeJT4O4SWNVVS

ou°y stalowe be¸ s¸wuI walcowane na go°ącoI ok°eślonego stosowania K

-

mk–e–T4OMMWNVVU

ou°y ¸e s¸wem gwintowaneK

-

mk–UMLe–T4ONV

ou°y stalowe be¸ s¸wuI walcowane na go°ącoI ogólnego ¸astosowaniaK

-

mk–TRLj–SVMNP

ppawanie

łukowe

elekt°odami

otulonymi

stali

i niskostopowychK
-

mk–UULj–SVMN4

ppawalnictwoK a°uty lite do spawania i napawania staliK

węglowych

-

mk – SRLj – SVMNP

ppawanie ga¸owe stali niskowęglowych i niskostopowychK oowki do
spawania

-

mkJTMLeJVTMRN

lch°ona p°¸ed ko°o¸jąK m°¸ygotowania powie°¸chni staliI staliwa i żeliwa
do malowaniaK lgólne wytyc¸neK

-

mkJTVLeJVTMTM

lch°ona p°¸ed ko°o¸jąK mok°ycia lakie°owaneK lgólne wytyc¸neK

-

mkJbk fpl NOV44JN do UWOMMN

ca°by i lakie°yK lch°ona p°¸ed ko°o¸ją konst°ukcji stalowych ¸a

pomocą och°onnych systemów mala°skichK
-

mk – TMLk – MNOTMKMN tytyc¸ne ¸nakowania °u°ociągówK mostanowienia ogólneK

-

mk – TMLk – MNOTMKMP

tytyc¸ne ¸nakowania °u°ociągówK hod ba°w °o¸po¸nawc¸ych dla
p°¸esyłanych c¸ynnikówK

-

mk–TMLk–MNOTMKN4

tytyc¸ne ¸nakowania °u°ociągówK modstawowe wymaganiaK

-

oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a m°acy i molityki pocjalnej ¸ dnia OS w°¸eśnia NVVT°K w sp°awie ogólnych
p°¸episów be¸piec¸eństwa i higieny p°acy Ea¸K rK k° NOVLVT po¸K U44I k° VNLMO po¸K UNNFK

-

oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia S lutego OMMP°K w sp°awie be¸piec¸eństwa i higieny
p°acy podc¸as p°owad¸enia p°ac budowlanych Ea¸K rK k° 4TLMP po¸K 4MNFK

-

oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a m°acy i lpieki ppołec¸nej o°a¸ wd°owia ¸ dnia O listopada NVR4°K w sp°awie
be¸piec¸eństwa i higieny p°acy p°¸y spawaniu i cięciu metali Ea¸K rK k° RNLR4 po¸K ORVFK

-

oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a m°acy i lpieki ppołec¸nej o°a¸ wd°owia ¸ dnia NR maja NVR4°K w sp°awie
be¸piec¸eństwa i higieny p°acy

p°¸y użytkowaniu butli ¸ ga¸ami sp°ężonymiI sk°oplonymi

i °o¸pus¸c¸onymi pod ciśnieniem Ea¸K rK k° OVLR4 po¸K NNR ¸ późniejs¸ymi ¸mianamiFK
-

oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a pp°aw tewnęt°¸nych i Administ°acji ¸ dnia R sie°pnia ONVVU°K w ap°obat i
k°yte°iów technic¸nych o°a¸ jednostkowego stosowania wy°obów budowlanych Ea¸K rK k° NMTLVU po¸K
STVI k° ULMO po¸K TNFK

-

ta°unki technic¸ne wykonania i odbio°u °obót budowlanoJmontażowychK Tom ff fnstalacje sanita°ne
i p°¸emysłoweI A°kadyI tJwa NVUUK

pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA NUKMMKMM
hla CmsW 4RPNNOMMJO fnstalacje elekt°yc¸ne
CwĘŚĆ ldÓikA

ka¸wa nadana ¸amówieniu p°¸e¸ ¸amawiającegoK
Te°momode°ni¸acja budynków technic¸nych wtfh w m°udnikuK

m°¸edmiot ppT
m°¸edmiotem niniejs¸ej specyfikacji technic¸nej EppTF są wymagania dotyc¸ące wykonania i odbio°u °obót
¸wią¸anych ¸ układaniem i montażem elementów instalacji Eukładanie kabli i p°¸ewodówI montaż °o¸d¸ielnicI
osp°¸ętu i op°aw oświetleniowychI połąc¸eń wy°ównawc¸ychIF w budynkachK

wak°es stosowania ppT
ppecyfikacja technic¸naI stosowana jako dokument p°¸eta°gowy i kont°aktowy p°¸y ¸lecaniu i °eali¸acji °obót
wymienionych w pktK NKOK ldstępstwa od wymagań podanych w niniejs¸ej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w p°¸ypadkach p°ostych °obót o niewielkim ¸nac¸eniuI dla któ°ych istnieje pewnośćI że podstawowe
wymagania będą spełnione p°¸y ¸astosowaniu metod wykonania wynikających ¸ doświadc¸enia o°a¸ u¸nanych
°eguł i ¸asad s¸tuki budowlanejK

m°¸edmiot i ¸ak°es °obót objętych ppT
rstalenia ¸awa°te w niniejs¸ej specyfikacji technic¸nej EpTF dotyc¸ą ¸asad wykonywania i odbio°u
°obót ¸wią¸anych ¸W
J wymianą instalacji odg°omowej na budynkach
J montaż oświetlenia ¸ewnęt°¸nego
J wymianą ¸ewnęt°¸nych włąc¸ników na elewacjach
ppT dotyc¸y ws¸ystkich c¸ynności mających na celu wykonanie °obót ¸wią¸anych ¸W
–

kompletacją ws¸ystkich mate°iałów pot°¸ebnych do wykonania podanych wyżej p°acI

–

wykonaniem ws¸elkich °obót pomocnic¸ych w celu p°¸ygotowania podłoża Ew s¸c¸ególności °oboty
mu°a°skieI ślusa°skoJspawalnic¸e montaż elementów osp°¸ętu instalacyjnego itpKFI

–

ułożeniem ws¸ystkich mate°iałów w sposób i w miejscu ¸godnym ¸ dokumentacją technic¸nąI

–

wykonaniem o¸nakowania ¸godnego ¸ dokumentacją technic¸ną ws¸ystkich elementów
wy¸nac¸onych w dokumentacjiI

–

wykonaniem o¸nakowania ¸godnego ¸ dokumentacją technic¸ną ws¸ystkich wy¸nac¸onych kabli i
p°¸ewodówI

–

p°¸ep°owad¸eniem wymaganych p°ób i badań o°a¸ potwie°d¸enie p°otokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji elekt°yc¸nejK

lk°eślenia podstawoweK
lk°eślenia podane w niniejs¸ej s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej EppTF są ¸godne ¸ odpowiednimi
no°mami o°a¸ ok°eśleniami podanymi w pT „tymagania ogólne”

ppecyfikacja technic¸na – dokument ¸awie°ający ¸espół cech wymaganych dla p°ocesu wytwa°¸ania lub dla
samego wy°obuI w ¸ak°esie pa°amet°ów technic¸nychI jakościI wymogów be¸piec¸eństwaI wielkości
cha°akte°ystyc¸nychI a także co do na¸ewnictwaI symbolikiI ¸naków i sposobów o¸nac¸aniaI metod badań i
p°ób o°a¸ odbio°ów i °o¸lic¸eńK
Ap°obata

technic¸na – dokument stwie°d¸ający p°¸ydatność danego wy°obu do ok°eślonego obs¸a°u

¸astosowaniaK wawie°a ustalenia technic¸ne co do wymagań podstawowych wy°obu o°a¸ metodykę badań dla
potwie°d¸enia tych wymagańK
aekla°acja ¸godności – dokument w fo°mie oświadc¸enia wydany p°¸e¸ p°oducentaI stwie°d¸ający ¸godność ¸
k°yte°iami ok°eślonymi odpowiednimi aktami p°awnymiI no°mamiI

p°¸episamiI wymogami lub specyfikacją

technic¸ną dla danego mate°iału lub wy°obuK
Ce°tyfikat ¸godności – dokument wydany p°¸e¸ upoważnioną jednostkę badającą Ece°tyfikującąFI stwie°d¸ający
¸godność ¸ k°yte°iami ok°eślonymi odpowiednimi aktami p°awnymiI

no°mamiI p°¸episamiI wymogami lub

specyfikacją technic¸ną dla badanego mate°iału lub wy°obuK
C¸ęść c¸ynna – p°¸ewód lub inny element p°¸ewod¸ącyI wchod¸ący w skład instalacji elekt°yc¸nej lub
u°¸ąd¸eniaI któ°y w wa°unkach no°malnej p°acy instalacji elekt°yc¸nej może być pod napięciemI a nie spełnia
funkcji p°¸ewodu och°onnego Ep°¸ewody och°onne mb i mbk nie są c¸ęścią c¸ynnąFK
mołąc¸enia wy°ównawc¸e – elekt°yc¸ne połąc¸enie c¸ęści p°¸ewod¸ących dostępnych lub obcych w celu
wy°ównania potencjałuK
kapięcie ¸namionowe linii – napięcie międ¸yp°¸ewodowe w p°¸ypadku p°ądu p°¸emiennegoI napięcie
międ¸ybiegunowe w p°¸ypadku p°ądu stałegoI na któ°e ¸ostała ¸budowana linia kablowaK
lsłona kabla – honst°ukcja p°¸e¸nac¸ona do och°ony kabla p°¸ed us¸kod¸eniami mechanic¸nymiI
chemic¸nymi i d¸iałaniem łuku elekt°yc¸negoK
m°¸ewód elekt°yc¸ny – p°¸ewód wielożyłowy i¸olowanyI p°¸ystosowany do p°¸ewod¸enia p°ądu elekt°yc¸negoI
mogący p°acować na i pod tynkiemK
lsp°¸ęt instalacyjny do kabli i p°¸ewodów – ¸espół mate°iałów dodatkowychI stosowanych p°¸y
układaniu p°¸ewodówI ułatwiający ich montaż o°a¸ dota°cie w p°¸ypadku awa°iiI ¸abe¸piec¸ający p°¸ed
us¸kod¸eniamiI wytyc¸ający t°asy ciągów °ównoległych p°¸ewodów itpK
d°upy mate°iałów stanowiących osp°¸ęt instalacyjny do kabli i p°¸ewodówW
–

p°¸epusty kablowe i osłony k°awęd¸iI

–

pus¸ki elekt°oinstalacyjneI

–

kanały i listwy instalacyjneI

–

°u°y instalacyjneI

–

ko°yta kabloweK

r°¸ąd¸enia elekt°yc¸ne – ws¸elkie u°¸ąd¸enia i elementy instalacji elekt°yc¸nej p°¸e¸nac¸one do wytwa°¸aniaI
p°¸eks¸tałcaniaI p°¸esyłaniaI °o¸d¸iału lub wyko°¸ystania ene°gii elekt°yc¸nejK
ldbio°niki ene°gii elekt°yc¸nej – u°¸ąd¸enia p°¸e¸nac¸one do p°¸etwa°¸ania ene°gii elekt°yc¸nej w inną fo°mę
ene°gii EświatłoI ciepłoI ene°gię mechanic¸ną itpKFK
Tablica

°o¸d¸ielc¸a – u°¸ąd¸enie °o¸d¸ielc¸oJste°ownic¸e be¸poś°ednio ¸asilające i ¸abe¸piec¸ające

u°¸ąd¸enia odbio°c¸eK

wabe¸piec¸enia nadmia°owoJp°ądowe J ¸abe¸piec¸enie d¸iałające pod wpływem p°ądu
p°¸ek°ac¸ającego ok°eśloną wa°tość p°¸e¸ ok°eślony p°¸eciąg c¸asuK
wabe¸piec¸enia p°¸eciążeniowe J ¸abe¸piec¸enie nadmia°owoJp°ądoweI któ°e ma na celu och°onę
¸abe¸piec¸onego p°¸ewodu od p°¸ek°oc¸enia dopus¸c¸alnego p°¸y°ostu

tempe°atu°yI

wywołanego

p°¸epływem p°ąduK
wabe¸piec¸enia

¸wa°ciowe

J

¸abe¸piec¸enie

nadmia°owoJp°ądoweI

któ°e

ma

na

celu

och°onę

¸abe¸piec¸anego p°¸ewodu od niepożądanych następstw wywołanych p°¸epływem p°ądu ¸wa°ciowegoK
lp°awa oświetleniowa Eelekt°yc¸naF – kompletne u°¸ąd¸enie służące do p°¸ymocowania i połąc¸enia ¸
instalacją elekt°yc¸ną jednego lub kilku ź°ódeł światłaI och°ony ź°ódeł światła p°¸ed wpływami ¸ewnęt°¸nymi i
och°ony ś°odowiska p°¸ed s¸kodliwym d¸iałaniem ź°ódła światłaI a także do u¸yskania odpowiednich
pa°amet°ów świetlnych Eb°yła

fotomet°yc¸naI luminacjaFI ułatwia właściwe umiejscowienie i be¸piec¸ną

wymianę ź°ódeł światłaI two°¸y estetyc¸ne fo°my wymagane dla danego typu pomies¸c¸eniaK blementami
dodatkowymi są osłony lub elementy ukie°unkowania ź°ódeł światła w fo°mieW klos¸aI odbłyśnikaI °ast°aI
abażu°uK
Łąc¸nik elekt°yc¸ny J u°¸ąd¸enie elekt°yc¸ne służące do ¸ałąc¸ania i wyłąc¸ania odbio°ników elekt°yc¸nych EnpK
oświetlenia elekt°yc¸negoFK
dnia¸do wtykowe J u°¸ąd¸enie elekt°yc¸ne służące do podłąc¸ania apa°atów i u°¸ąd¸eń elekt°yc¸nych
p°¸enośnych lub p°¸esuwnychK
m°¸ewód

och°onny

J

m°¸ewód

lub

żyła

p°¸ewodu

wymagany

p°¸e¸

ok°eślone

ś°odki

och°ony

p°¸eciwpo°ażeniowej p°¸e¸nac¸ony do elekt°yc¸nego połąc¸enia następujących c¸ęściW
•p°¸ewod¸ących dostępnychI
•p°¸ewod¸ących obcychI
•głównej s¸yny u¸iemiającejI
•u¸iomuI
•u¸iemionego punktu neut°alnego ź°ódła ¸asilaniaK
aodatkowa och°ona p°¸eciwpo°ażeniowa J och°ona c¸ęści p°¸ewod¸ącychI dostępnych w wypadku pojawienia
się na nich napięcia w wa°unkach ¸akłóceniowychK
mołąc¸enia wy°ównawc¸e J elekt°yc¸ne połąc¸enie c¸ęści p°¸ewod¸ących dostępnych lubLi

c¸ęści

p°¸ewod¸ących obcych w celu u¸yskania wy°ównania potencjałówK
hlasa och°onności – umowne o¸nac¸enieI ok°eślające możliwości och°onne u°¸ąd¸eniaI ¸e w¸ględu na jego
cechy budowyI p°¸y be¸poś°ednim dotykuK
ptopień och°ony fm – ok°eślona w mkJbk SMROVWOMMPI umowna mia°a och°ony p°¸ed dotykiem elementów
instalacji elekt°yc¸nej o°a¸ p°¸ed p°¸edostaniem się ciał stałychI wnikaniem ciec¸y Es¸c¸ególnie wodyF i ga¸ówI
a któ°ą ¸apewnia odpowiednia obudowaK
lbwód instalacji elekt°yc¸nej – ¸espół elementów połąc¸onych poś°ednio lub be¸poś°ednio ¸e ź°ódłem ene°gii
elekt°yc¸nej ¸a pomocą ch°onionego p°¸ed p°¸etężeniem wspólnym ¸abe¸piec¸eniemI kompletu odpowiednio
połąc¸onych p°¸ewodów elekt°yc¸nychK t skład obwodu elekt°yc¸nego wchod¸ą p°¸ewody pod napięciemI
p°¸ewody och°onne o°a¸ ws¸elkie u°¸ąd¸enia ¸mieniające pa°amet°y elekt°yc¸ne obwoduI °o¸d¸ielc¸eI
ste°ownic¸e i sygnali¸acyjneI ¸wią¸ane

¸ danym punktem ¸asilania w ene°gię E¸abe¸piec¸eniemFK
m°¸ygotowanie podłoża – ¸espół c¸ynności wykonywanych p°¸ed ¸amocowaniem osp°¸ętu instalacyjnegoI
u°¸ąd¸enia elekt°yc¸negoI odbio°nika ene°gii elekt°yc¸nejI układaniem kabli i p°¸ewodów mający na celu
¸apewnienie możliwości ich ¸amocowania ¸godnie ¸ dokumentacjąX
ao p°ac p°¸ygotowawc¸ych tu ¸alic¸a się następujące g°upy c¸ynnościW
–

tie°cenie i p°¸ebijanie otwo°ów p°¸elotowych i niep°¸elotowychI

–

kucie b°u¸d i wnękI

–

osad¸anie kołków w podłożuI w tym ich wst°¸eliwanieI

–

montażu uchwytów do °u° i p°¸ewodówI

–

montaż konst°ukcji wspo°c¸ych do ko°ytekI d°abinekI instalacji wią¸kowychI s¸ynop°¸ewodówI

–

montaż ko°ytekI d°abinekI listew i °u° instalacyjnychI

–

oc¸ys¸c¸enie podłoża – p°¸ygotowanie do klejeniaK

mo¸ostałe ok°eślenia J są ¸godne ¸ obowią¸ującymi molskimi ko°mami i definicjami podanymi w pT
„tymagania ogólne”K

lgólne wymagania dotyc¸ące °obótK
tykonawca °obót jest odpowied¸ialny ¸a jakość ich wykonania o°a¸ ¸a ¸godność ¸ dokumentacją p°ojektowąI
specyfikacjami technic¸nymi i poleceniami fnspekto°a nad¸o°uK tykonawca nie może wyko°¸ystywać błędów
lub opus¸c¸eń w dokumentach kont°aktowychI a o ich wyk°yciu winien natychmiast powiadomić p°ojektantaI
któ°y dokona odpowiednich ¸mian i pop°awekK

aokumentacja °obót montażowych
aokumentację °obót montażowych elementów instalacji elekt°yc¸nej stanowiąW
–

p°ojekt wykonawc¸y w ¸ak°esie wynikającym ¸ °o¸po°¸ąd¸enia jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ MOKMVKOMM4 °K w
sp°awie s¸c¸egółowego ¸ak°esu i fo°my dokumentacji p°ojektowejI specyfikacji technic¸nych wykonania i
odbio°u °obót budowlanych o°a¸ p°og°amu funkcjonalnoJużytkowego Ea¸KrK ¸ OMM4 °K k° OMOI po¸K OMTO
¸mian a¸K rK ¸ OMMR °K k° TRI po¸K SS4FI

–

specyfikacje technic¸ne wykonania i odbio°u °obót Eobligato°yjne w p°¸ypadku ¸amówień public¸nychFI
spo°¸ąd¸one ¸godnie ¸ °o¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia MOKMVKOMM4 °K t sp°awie
s¸c¸egółowego ¸ak°esu i fo°my dokumentacji p°ojektowejI specyfikacji technic¸nych wykonania i odbio°u
°obót budowlanych o°a¸ p°og°amu funkcjonalnoJużytkowego Ea¸K rK ¸ OMM4 °K k° OMOI po¸K OMTO ¸mian a¸K
rK ¸ OMMR °K k° TRI po¸K SS4FI

–

d¸iennik budowy p°owad¸ony ¸godnie ¸ °o¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia OS c¸e°wca OMMO
°K w sp°awie d¸iennika budowyI montażu i °o¸bió°kiI tablicy info°macyjnej o°a¸ ogłos¸enia ¸awie°ającego
dane dotyc¸ące be¸piec¸eństwa p°acy i och°ony ¸d°owia Ea¸K rK ¸ OMMO °K k° NMUI po¸K VRP ¸ późniejs¸ymi
¸mianamiFI

–

dokumenty świadc¸ące o dopus¸c¸eniu do ob°otu i pows¸echnego lub jednostkowego ¸astosowania
użytych wy°obów budowlanychI ¸godnie ¸ ustawą ¸ NS kwietnia OMM4 °K o wy°obach budowlanych Ea¸K rK ¸
OMM4 °K k° VOI po¸K UUNFI ka°ty technic¸ne wy°obów lub ¸alecenia p°oducentów dotyc¸ące stosowania
wy°obówI

–

p°otokoły odbio°ów c¸ęściowychI końcowych o°a¸ °obót ¸anikających i ulegających ¸ak°yciu ¸
¸ałąc¸onymi p°otokołami ¸ badań kont°olnychI

–

dokumentacja powykonawc¸a E¸godnie ¸ a°tK PI pkt N4 ustawy m°awo budowlane ¸ dnia T lipca NVV4 °K –
a¸K rK ¸ OMMP °K k° OMTI po¸K OMNS ¸ późniejs¸ymi ¸mianamiFK

jontaż elementów instalacji elekt°yc¸nej należy wykonywać na podstawie dokumentacji p°ojektowej i
s¸c¸egółowej specyfikacji technic¸nej wykonania i odbio°u °obót montażowychI op°acowanych dla konk°etnego
p°¸edmiotu ¸amówieniaK

ka¸wy i kodyW
d°upy °obótI klasy °obót lub katego°ie °obótW
fnstalowanie ¸asilania elekt°yc¸negoK
4

R

P

N

R

P

M

M

J

N

ooboty w ¸ak°esie okablowania o°a¸ instalacji elekt°yc¸nychK
4

R

P

N

N

M

M

M

J

M

M

J

N

M

J

O

ooboty w ¸ak°esie okablowania elekt°yc¸negoK
4

R

P

N

N

N

M

ooboty w ¸ak°esie instalacji elekt°yc¸nychK
4

R

P

N

N

O

M

tYjAdAkfA alTYCwĄCb tŁAŚCftlŚCf jATbofAŁÓtW
ts¸elkie na¸wy własne p°oduktów i mate°iałów p°¸ywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standa°du wykonania i ok°eślenia właściwości i wymogów technic¸nych ¸ałożonych
w dokumentacji technic¸nej dla p°ojektowanych °o¸wią¸ańK
aopus¸c¸a się ¸amies¸c¸enie °o¸wią¸ań w opa°ciu o p°odukty Ewy°obyF innych p°oducentów pod
wa°unkiemW
–

spełniania tych samych właściwości technic¸nychI

–

p°¸edstawienia ¸amiennych °o¸wią¸ań na piśmie Edane technic¸neI atestyI dopus¸c¸enia do stosowaniaI
u¸yskanie akceptacji p°ojektantaFK

lgólne wymagania dotyc¸ące właściwości mate°iałówI ich po¸yskiwania i składowaniaK
ao wykonania i montażu instalacjiI u°¸ąd¸eń elekt°yc¸nych i odbio°ników ene°gii elekt°yc¸nej
w obiektach budowlanych należy stosować p°¸ewodyI kableI osp°¸ęt o°a¸ apa°atu°ę i u°¸ąd¸enia elekt°yc¸ne
posiadające dopus¸c¸enie do stosowania w budownictwieK
wa dopus¸c¸one do ob°otu i stosowania u¸naje się wy°obyI dla któ°ych p°oducent lub jego
upoważniony p°¸edstawicielW
–

dokonał oceny ¸godności ¸ wymaganiami dokumentu odniesienia według ok°eślonego systemu oceny
¸godnościI

wydał dekla°ację ¸godności ¸ dokumentami odniesieniaI takimi jakW ¸ha°moni¸owane specyfikacje

–

technic¸neI no°my op°acowane p°¸e¸ jięd¸yna°odową homisję blekt°otechnic¸ną i wp°owad¸one do ¸bio°u
molskich ko°mI no°my k°ajowe op°acowane ¸ uw¸ględnieniem p°¸episów be¸piec¸eństwa jięd¸yna°odowej
homisji dsK m°¸episów aotyc¸ących watwie°d¸enia pp°¸ętu blekt°yc¸nego ECbbFI ap°obaty technic¸neI
–

o¸nakował wy°oby ¸nakiem Cb lub ¸nakiem budowlanym B ¸godnie ¸ obowią¸ującymi p°¸episamiI

–

wydał dekla°ację ¸godności ¸ u¸nanymi °egułami s¸tuki budowlanejI dla wy°obu umies¸c¸onego w
ok°eślonym p°¸e¸ homisję bu°opejską wyka¸ie wy°obów mających niewielkie ¸nac¸enie dla ¸d°owia i
be¸piec¸eństwaI
wydał oświadc¸enieI że ¸apewniono ¸godność wy°obu budowlanegoI dopus¸c¸onego do jednostkowego

–

¸astosowania w obiekcie budowlanymI ¸ indywidualną dokumentacją p°ojektowąI spo°¸ąd¸oną p°¸e¸
p°ojektanta obiektu lub ¸ nim u¸godnionąK
wastosowanie innych wy°obówI wyżej nie wymienionychI jest możliwe pod wa°unkiem posiadania
p°¸e¸ nie dopus¸c¸enia do stosowania w budownictwie i uw¸ględnienia ich w ¸atwie°d¸onym p°ojekcie
dotyc¸ącym montażu u°¸ąd¸eń elekt°oene°getyc¸nych w obiekcie budowlanymK

ood¸aje mate°iałówK
ts¸ystkie mate°iały do wykonania instalacji elekt°yc¸nej powinny odpowiadać wymaganiom ¸awa°tym w
dokumentach odniesienia Eno°machI ap°obatach technic¸nychFK
hable i p°¸ewody elekt°oene°getyc¸neK
rkład sieciowy TkJ pI p°¸ewód och°onny odd¸ielnyK m°¸ek°ój p°¸ewodu neut°alnego J jak dla p°¸ewodu
fa¸owegoK m°¸ek°ój p°¸ewodu och°onnego EmbFW
-

dla p ≤ NS mmO – jak fa¸owy

-

dla NS ≤ p ≤ PR mmO – NS mmO

-

dla p [ PR – połowa p°¸ek°oju fa¸owego

ao budowy należy stosować kable o i¸olacji i powłoce polwinitowej na napięcie MIS L N ks typuW
–

kable o p°¸ek°oju NMmmO J pięcio żyłowe kable YAhup

–

p°¸ewody p°¸ek°oju do SmmO J pięcio i t°ój żyłowe p°¸ewody YhYI YaYK

hable powinny posiadać ce°tyfikaty na ¸nak be¸piec¸eństwa „B”K
m°¸ewody instalacyjne należy stosować i¸olowane lub ¸ i¸olacją i powłoką och°onną do układania na stałeI pod
tynkiemI lub w °u°ach och°onnych pes¸la w ściankach ¸ dhI ilość żył OX PX 4X RI ¸ależna od p°¸e¸nac¸enia
danego °od¸aju p°¸ewoduK
kapięcia ¸namionowe i¸olacji wynos¸ąW PMMLRMMI 4RMLTRM s w ¸ależności od wymogówK
m°¸ycisk wyłąc¸nika pKpożK połąc¸yć ¸ °o¸łąc¸nikiem p°¸ewodem niepalnym bJVMK
gako mate°iały p°¸ewod¸ące stosować obowią¸kowo p°¸ewody mied¸ianeK
lsp°¸ęt instalacyjny do kabli i p°¸ewodów
m°¸epusty kablowe i osłony k°awęd¸i – dla och°ony i¸olacji p°¸ewodów p°¸y p°¸ejściach p°¸e¸ ścianki
konst°ukcji wspo°c¸ych należy stosować p°¸epusty och°onneK
ou°y instalacyjne w°a¸ ¸ osp°¸ętem E°o¸gałę¸ieniaI tulejeI łąc¸nikiI uchwytyF wykonane ¸ two°¸yw s¸tuc¸nychI J
¸asadą jest używanie mate°iałów o wyt°¸ymałości elekt°yc¸nej powyżej

O ksI niepalnych lub t°udno¸apalnychI któ°e nie podt°¸ymują płomieniaI a wyd¸ielane p°¸e¸ °u°y
w wysokiej tempe°atu°¸e ga¸y nie są s¸kodliwe dla c¸łowiekaK ou°owe instalacje wnęt°¸owe powinny być
odpo°ne na tempe°atu°ę otoc¸enia w ¸ak°esie od – R do H SM stopni CI a ¸e w¸ględu na wyt°¸ymałośćI
wymagają stosowania °u° ¸ two°¸yw s¸tuc¸nych lekkich i ś°ednichK aobó° ś°ednicy °u° instalacyjnych ¸ależy od
p°¸ek°oju pop°¸ec¸nego kabli i p°¸ewodów wciąganych o°a¸ ich ilości wciąganej do wspólnej °u°y instalacyjnejK
pystemy mocujące p°¸ewodyI kableI instalacje wią¸kowe i osp°¸ęt
rchwyty do mocowania kabli i p°¸ewodów – klinowane w otwo°¸e ¸ elementem t°¸ymającym stałym lub
¸aciskowymI wbijane i mocowane do innych elementów npK paski ¸aciskowe lub uchwyty kablowe p°¸yk°ęcaneX
stosowane głównie ¸ two°¸yw s¸tuc¸nych Eniektó°e elementy mogą być wykonane także ¸ metaliFK
rchwyty do °u° instalacyjnych – wykonane ¸ two°¸yw i w typowych wielkościach takich jak °u°y instalacyjne –
mocowanie °u°y pop°¸e¸ wciskanie lub p°¸yk°ęcanie Eotwa°te lub ¸amykaneFK
mus¸ki elekt°oinstalacyjne do montażu gnia¸dI łąc¸ników instalacyjnych i odgałęźneK tykonane ¸ mate°iałów o
wyt°¸ymałości elekt°yc¸nej powyżej O ksI niepalnych lub t°udno¸apalnychI któ°e nie podt°¸ymują płomieniaI a
wyd¸ielane w wysokiej tempe°atu°¸e p°¸e¸ pus¸kę ga¸y nie są s¸kodliwe dla c¸łowiekaI jednoc¸eśnie
¸apewniają stopień och°ony minimalny fm OuK aobó° typu pus¸ki u¸ależniony jest od systemu instalacyjnegoK
t ¸ależności od p°¸e¸nac¸enia pus¸ki mus¸ą spełniać następujące wymagania co do ich wielkościW pus¸ka
sp°¸ętowa¸ SM mmI °o¸gałęźna lub p°¸elotowa UM mmK mus¸ki elekt°oinstalacyjne do montażu gnia¸d i
łąc¸ników instalacyjnych powinny być p°¸ystosowane do mocowania osp°¸ętu ¸a pomocą „pa¸u°ków” i L lub
wk°ętówKK
lsp°¸ęt instalacyjnyK
Łąc¸niki J ogólnego p°¸e¸nac¸eniaI jedno biegunoweI świec¸nikoweI schodoweI p°¸yciski wykonane dla
pot°¸eb instalacji podtynkowychI natynkowych i natynkowoJwtynkowychK p°¸ystosowane do instalowania w
pus¸kach SM mm ¸a pomocą wk°ętów lub „pa¸u°ków”K waciski do łąc¸enia p°¸ewodów winny umożliwiać
wp°owad¸enie p°¸ewodu o p°¸ek°oju NIM÷OIR mmK lbudowy łąc¸ników powinny być wykonane ¸ mate°iałów
niepalnych lub niepodt°¸ymujących płomieniaK
modstawowe dane technic¸neW
–

napięcie ¸namionoweW ORMsX RM e¸I

–

p°ąd ¸namionowy NM AI

–

stopień och°ony w wykonaniu ¸wykłymW minimum fm OuI

–

stopień och°ony w wykonaniu s¸c¸elnymW minimum fm R4I

dnia¸da wtykowe J ogólnego p°¸e¸nac¸enia do montażu w instalacjach podtynkowych NJfa¸owe wyposażone
w styk och°onny i p°¸ystosowane do instalowania w pus¸kach SM mm ¸a pomocą wk°ętów lub „pa¸u°ków”K
waciski do połąc¸enia p°¸ewodów winny umożliwiać wp°owad¸enie p°¸ewodów o p°¸ek°oju OIR mmOK
lbudowy gnia¸d powinny być wykonane ¸ mate°iałów niepalnych lub niepodt°¸ymujących płomieniaK
modstawowe dane technic¸ne gnia¸dW
– napięcie ¸namionoweW ORMsX RM e¸I
– p°ąd ¸namionowyW NSA dla gnia¸d NJfa¸owychI
– stopień och°ony J gnia¸da ogólnego p°¸e¸nac¸enia J minimum fm OuI
–

stopień och°ony w wykonaniu s¸c¸elnym J minimum fm 44K

lp°awy oświetleniowe J jontaż op°aw oświetleniowych w c¸ęści biu°owej należy wykonywać na podstawie
p°ojektu oświetleniaI ¸awie°ającegoW
– dobó° op°aw i ź°ódeł światłaI
– plan °o¸mies¸c¸enia op°awI
– plan instalacji ¸asilającej op°awyK
lp°awy oświetleniowe należy dobie°ać ¸ katalogów p°oducentówI odpowiednio do pot°¸eb
oświetleniowych pomies¸c¸enia i wa°unków ś°odowiskowych – klasa och°onności p°¸ed po°ażeniem
elekt°yc¸nym fI ffK
lg°anic¸niki p°¸epięćK
ala och°ony p°¸ed skutkami wyładowań atmosfe°yc¸nych należy ¸astosować og°anic¸niki p°¸epięć typu fHff
Eklasy BHCF o po¸iomie och°ony YNIRks montowane w °o¸d¸ielnicy Ti i TjK
ppecyfikacja mate°iałowaK
tys¸c¸ególnienie ws¸ystkich mate°iałów ich ilość i jednostki mia° podano w p°¸edmia°¸e °obótK

ta°unki p°¸yjęcia na budowę mate°iałów do °obót montażowychK
ty°oby do °obót montażowych mogą być p°¸yjęte na budowęI jeśli spełniają następujące wa°unkiW
–

są ¸godne ¸ ich wys¸c¸ególnieniem i cha°akte°ystyką podaną w dokumentacji p°ojektowej i specyfikacji
technic¸nej Es¸c¸egółowejF ppTK

–

są właściwie o¸nakowane i opakowaneI

–

spełniają wymagane właściwości wska¸ane odpowiednimi dokumentami odniesieniaI

–

p°oducent dosta°c¸ył dokumenty świadc¸ące o dopus¸c¸eniu do ob°otu i pows¸echnego lub
jednostkowego ¸astosowaniaI a w odniesieniu do fab°yc¸nie p°¸ygotowanych p°efab°ykatów °ównież ka°ty
katalogowe wy°obów lub fi°mowe wytyc¸ne stosowania wy°obówK

kiedopus¸c¸alne jest stosowanie do °obót montażowych – wy°obów i mate°iałów nie¸nanego pochod¸eniaK
m°¸yjęcie mate°iałów i wy°obów na budowę powinno być potwie°d¸one wpisem do d¸iennika budowyK

ta°unki p°¸echowywania mate°iałów do montażu instalacji elekt°yc¸nych
ts¸ystkie mate°iały pakowane powinny być p°¸echowywane i maga¸ynowane ¸godnie ¸ inst°ukcją
p°oducenta o°a¸ wymaganiami odpowiednich no°mK
hable i p°¸ewody winny być dosta°c¸one na plac budowy be¸poś°ednio p°¸ed p°¸ystąpieniem do ich układaniaK
t °a¸ie wc¸eśniejs¸ego ¸akupienia kabliI należy je p°¸echowywać w maga¸ynie p°¸yobiektowymK hable i
p°¸ewody należy p°¸echowywać na bębnach lub w k°ążkach Eo¸nac¸enie „h”FI aopus¸c¸a się dosta°c¸enie i
k°ótkot°wałe p°¸echowywanie k°ótkich odcinków kabli Eo¸nac¸enie „B”F w k°ęgach ułożonych po¸iomoK Ś°ednica
k°ęgu kabla winna być nie mniejs¸a niż 4MJk°otna ś°ednica ¸ewnęt°¸na kablaK hońcówki kabli winny być w
sposób pewny ¸abe¸piec¸one p°¸ed wnikaniem wilgoci do wnęt°¸a kablaK hable o widoc¸nych pęknięciachI
ota°ciach i innych us¸kod¸eniach powłoki i¸olacyjnej nie mogą być użyte do budowy wewnęt°¸nych linii
¸asilającychK

mo¸ostały sp°¸ętI osp°¸ęt i op°awy oświetleniowe w°a¸ ¸ osp°¸ętem pomocnic¸ym należy p°¸echowywać w
o°yginalnych opakowaniachI ka°tonachI opakowaniach foliowychK p¸c¸ególnie należy ch°onić p°¸ed wpływami
atmosfe°yc¸nymiW des¸c¸emI m°o¸em o°a¸ ¸awilgoceniemK
momies¸c¸enie maga¸ynowe do p°¸echowywania wy°obów opakowanych powinno być suche i ¸abe¸piec¸one
p°¸ed ¸awilgoceniemK
tYjAdAkfA alTYCwĄCb pmowĘTrI jApwYk f kAowĘawf
tykonawca jest ¸obowią¸any do używania jedynie takiego sp°¸ętuI któ°y nie odniesie nieko°¸ystnego wpływu
na jakość wykonywanych °obótK pp°¸ęt używany do °obót powinien być ¸aakceptowany p°¸e¸ fnżynie°aK
ood¸aj i ilość ¸astosowanego sp°¸ętu musi ¸apewniać wykonanie °obót ¸godnie ¸ dokumentacją p°ojektową
o°a¸ specyfikacją technic¸ną w te°minie ¸ałożonym w ha°monog°amie ¸aakceptowanym p°¸e¸ fnżynie°aK
pp°¸ęt użyty do wykonania °obótI będący własnością tykonawcy lub wynajęty do wykonania p°ac winien mieć
p°¸ewid¸iane p°¸episami dopus¸c¸eniaI badania technic¸ne itpK o°a¸ być ut°¸ymywany w dob°ym stanie
technic¸nym o°a¸ stałej gotowości do p°acyK
tYjAdAkfA alTYCwĄCb ToAkpmloTr
tykonawca ¸obowią¸any jest do stosowania takich ś°odków t°anspo°tuI któ°e po¸wolą uniknąć us¸kod¸eń i
odks¸tałceń p°¸ewożonych mate°iałówK
ao wykonania ¸amie°¸eń inwestycyjnych tykonawca winien dysponować następującym sp°¸ętemW
¾ samochód dostawc¸yI
jate°iały na budowę powinny być p°¸ewożone ¸godnie ¸ p°¸episami °uchu d°ogowego o°a¸ BemK ood¸aj o°a¸
lic¸ba ś°odków t°anspo°tu powinna gwa°antować p°owad¸enie °obót ¸godnie ¸ ¸asadami ¸awa°tymi w
dokumentacji p°ojektowejI specyfikacjach technic¸nych i wska¸aniami fnżynie°a o°a¸ w te°minie p°¸ewid¸ianym
w kont°akcieK m°¸ewożone mate°iały powinny być °o¸mies¸c¸one °ównomie°nie o°a¸ ¸abe¸piec¸ane p°¸ed
p°¸emies¸c¸aniem w c¸asie °uchu poja¸duK

T°anspo°t mate°iałów
modc¸as t°anspo°tu mate°iałów ¸e składu p°¸yobiektowego na obiekt należy ¸achować ost°ożnośćI aby nie
us¸kod¸ić mate°iałów do montażuK jinimalne tempe°atu°y dopus¸c¸ające wykonywanie t°anspo°tu wynos¸ą
dla bębnówW – NR°C i – R°C dla k°ążkówI ¸e w¸ględu na możliwość us¸kod¸enia i¸olacjiK
kależy stosować dodatkowe opakowania w p°¸ypadku możliwości us¸kod¸eń t°anspo°towychK
tYjAdAkfA alTYCwĄCb tYhlkAkfA olBÓT

lgólne ¸asady wykonania °obótK
tykonawca p°¸edstawi fnżynie°owi do akceptacji p°ojekt o°gani¸acji i ha°monog°am °obót uw¸ględniający
wa°unkiI w jakich będą budowane linie kabloweK tykonawca jest odpowied¸ialny ¸a p°owad¸enie °obót
¸godnie ¸ dokumentacją technic¸ną i umową o°a¸ ¸a jakość ¸astosowanych mate°iałów i jakość wykonanych
°obótK ooboty winny być wykonane ¸godnie ¸ p°ojektemI wymaganiami ppTK

jontaż p°¸ewodów instalacji elekt°yc¸nychK
wak°es °obót obejmujeW
–

p°¸emies¸c¸enie w st°efie montażowejI

–

złożenie na miejscu montażu wg p°ojektuI

–

wy¸nac¸enie miejsca ¸ainstalowaniaI t°asowanie linii p°¸ebiegu instalacji i miejsc montażu osp°¸ętuI

–

°oboty p°¸ygotowawc¸e o cha°akte°¸e ogólnobudowlanym jakW kucie b°u¸d w podłożuI p°¸ekucia ścian i
st°opówI osad¸enie p°¸epustówI wykonanie ślepych otwo°ów albo kucie °ęc¸ne lub mechanic¸neI wie°cenie
mechanic¸ne otwo°ów w sufitach ścianach lub podłożachI

–

osad¸enie kołków osadc¸ych plastikowychI ś°ub kotwiącychK

–

układanie p°¸ewodów na gotowym podłożuI

–

montaż na gotowym podłożu elementów osp°¸ętu instalacyjnego do montażu kabli i p°¸ewodów Epkt
OKOKPKFI

–

o¸nakowanie ¸godne wytyc¸nymi ¸ dokumentacji p°ojektowej i specyfikacji technic¸nej Es¸c¸egółowejF
ppT lub no°mamiI

–

°oboty o cha°akte°¸e ogólnobudowlanym po montażu kabli i p°¸ewodów jakW ¸ap°awianie b°u¸dI nap°awa
ścian i st°opów po p°¸ekuciach i osad¸eniu p°¸epustówI montaż p°¸yk°yć kanałów instalacyjnychI malowanie
tynkowanych pasówK

–

p°¸ep°owad¸enie p°ób i badań ¸godnie ¸ mkJfbC SMPS4JSJSNWOMMM o°a¸ mkJbJM4TMMWNVVULA¸NWOMMMK

m°¸ewody układać pod tynkiemK t piwnicy p°¸ewody układać na tynku na uchwytachK rkładanie EmontażF kabli
i p°¸ewodów ¸godne ¸ ich wys¸c¸ególnieniem i cha°akte°ystyką podaną w dokumentacji p°ojektowejK
fnstalacje wtynkowe należy wykonywać p°¸ewodami wtynkowymiK

aopus¸c¸a się stosowanie p°¸ewodów

wielożyłowych płaskichK m°¸ewody wp°owad¸one do pus¸ek powinny mieć nadwyżkę długości nie¸będną do
wykonania połąc¸eńK m°¸ewód neut°alny powinien być nieco dłużs¸y niż p°¸ewody fa¸oweK wagięcia i łuki w
płas¸c¸yźnie p°¸ewodu powinny być łagodneK t tym celu należy p°¸eciąć w¸dłuż mostkiI pomięd¸y żyłami
p°¸ewodu nie us¸kad¸ając ich i¸olacjiK

modłoże

do układania na nim p°¸ewodów powinno być gładkieK

m°¸ewody należy mocować do podłoża ¸a pomocą klame°ekK aopus¸c¸a się °ównież mocowanie ¸a pomocą
gwoźd¸ików wbijanych w mostek p°¸ewoduK jocowanie klame°kami lub gwoźd¸ikami należy wykonywać w
odstępach około RM cmI wbijając je tak aby nie us¸kod¸ić i¸olacji żył p°¸ewoduK

wab°ania się ¸aginania

gwoźd¸ików na p°¸ewod¸ieK ao pus¸ek należy wp°owad¸ać tylko te p°¸ewodyI któ°e wymagają łąc¸enia w
pus¸ceX po¸ostałe p°¸ewody należy p°owad¸ić obok pus¸kiK m°¸ed tynkowaniem końce p°¸ewodów należy
¸winąć w luźny k°ążek i włożyć do pus¸ekI a pus¸ki ¸ak°yć pok°ywami lub w inny sposób ¸abe¸piec¸yć je p°¸ed
¸atynkowaniemK wab°ania się układania p°¸ewodów be¸poś°ednio w betonieI w wa°stwie wy°ównawc¸ej
podłogiI w ¸łąc¸ach płyt itpK be¸ stosowania osłon w postaci °u°K m°¸ewody mus¸ą być ułożone swobodnie i nie
mogą być na°ażone na naciągi i dodatkowe nap°ężeniaK
Łąc¸enieI °o¸gałę¸ienie °u° elekt°oinstalacyjnych należy wykonać ¸a pomocą p°¸ewid¸ianych do tego celu
złąc¸ekK ou°y należy układać i mocować w up°¸ednio wykonywanych b°u¸dachI łuki ¸ °u° s¸tywnych należy
wykonać p°¸y użyciu gotowych kolanek lub p°¸e¸ wyginanie °u° w t°akcie ich układaniaX najmniejs¸y
dopus¸c¸alny p°omień łuku powinien wynosić W
ś°ednica ¸namionowa °u°y w mm

NU

ON

OO

OU

PT

4T

m°omień łuku w mm

NVM

NVM

ORM

ORM

PRM

4RM

m°¸y ks¸tałtowaniu łuku spłas¸c¸enie °u°y nie może być więks¸e niż NRB wewnęt°¸nej ś°ednicy °u°yK mus¸ki

powinny być osad¸one na takiej głębokościI aby ich gó°na E¸ewnęt°¸naF k°awędź po otynkowaniu ściany była
¸°ównana E¸licowanaF ¸ tynkiemI p°¸ed ¸ainstalowaniem należy w pus¸ce wyciąć wymaganą lic¸bę otwo°ów
dostosowanych do ś°ednicy wp°owad¸anych p°¸ewodów lub °u°K honiec °u°y powinien wchod¸ić do ś°odka
pus¸ki na głębokość do R mmI wciąganie do °u° instalacyjnych d°utu stalowego o ś°ednicy NIM do NIO mm dla
ułatwienia wciągania kabli i p°¸ewodów wg dokumentacji p°ojektowejK t p°¸ypadku łatwości wciągania kabli i
p°¸ewodówI wciąganie d°utu p°owad¸ącegoI stalowego nie jest koniec¸neK
m°¸epusty o ś°ednicy powyżej 4 cm w ścianach i st°opachI dla któ°ych jest wymagana klasa odpo°ności
ogniowej co najmniej bf SM lub obf SMI powinny mieć klasę odpo°ności ogniowej EbfF tych elementówK

jontaż op°aw oświetleniowych i sp°¸ętu instalacyjnegoI u°¸ąd¸eń i odbio°ników ene°gii elekt°yc¸nejK
wak°es °obót obejmujeW
–

p°¸emies¸c¸enie w st°efie montażowejI

–

złożenie na miejscu montażu wg p°ojektuI

–

montażI demontaż i p°¸esuwanie °us¸towańI

–

montaż op°aw oświetleniowychI wypustów oświetleniowychI kinkietów i osp°¸ętu instalacyjnegoI

–

p°¸ep°owad¸enie p°ób i badań ¸godnie ¸ mkJfbC SMPS4JSJSNWOMMM o°a¸ mkJbJM4TMMWNVVULA¸NWOMMMK

Te elementy instalacji montować w końcowej fa¸ie °obótI aby uniknąć niepot°¸ebnych ¸nis¸c¸eń i
¸ab°ud¸eńK lp°awy do st°opu montować wk°ętami ¸abe¸piec¸onymi antyko°o¸yjnie na kołkach °o¸po°owych
plastikowychK Ta sama uwaga dotyc¸y sp°¸ętu instalacyjnegoI u°¸ąd¸eń i odbio°ników ene°gii elekt°yc¸nej
montowanego na ścianachK
m°¸ed ¸amocowaniem op°aw należy sp°awd¸ić ich d¸iałanie o°a¸ p°awidłowość połąc¸eńK
Ź°ódła światła i ¸apłonniki do op°aw należy ¸amontować po całkowitym ¸ainstalowaniu op°awK
kależy ¸apewnić °ównomie°ne obciążenie fa¸ linii ¸asilających p°¸e¸ odpowiednie p°¸yłąc¸anie odbio°ów NJ
fa¸owychK
jocowanie pus¸ek w ścianach i gnia¸d wtykowych w pus¸kach powinno ¸apewniać nie¸będną wyt°¸ymałość
na wyciąganie wtyc¸ki i gnia¸daK
dnia¸da wtykowe i wyłąc¸niki należy instalować w sposób nie kolidujący ¸ wyposażeniem
pomies¸c¸eniaK t sanita°iatach należy p°¸est°¸egać ¸asady pop°awnego °o¸mies¸c¸ania sp°¸ętu ¸
uw¸ględnieniem p°¸est°¸eni och°onnychK
mołożenie wyłąc¸ników klawis¸owych należy p°¸yjmować takieI aby w całym pomies¸c¸eniu było jednakoweK
dnia¸da wtykowe ¸e stykiem och°onnym należy instalować w takim położeniuI aby styk ten występował u gó°yK
m°¸ewody do gnia¸d wtykowych OJbiegunowych należy podłąc¸ać w taki sposóbI aby p°¸ewód fa¸owy
dochod¸ił do lewego biegunaI a p°¸ewód neut°alny do p°awego biegunaK
m°¸ewód och°onny będący żyłą p°¸ewodu wielożyłowego powinien mieć i¸olację będącą kombinacją ba°wy
¸ielonej i żółtejK
ts¸ystkie obwody w °o¸d¸ielnicachI powinny być o¸nac¸one nume°yc¸nieI w sposób t°wałyI t Te same
o¸nac¸enia należy umieścić w sposób t°wały na gnia¸dach o°a¸ łąc¸nikach s
mowykonawc¸o należy spo°¸ąd¸ić dokumentację instalacji kablowej ¸awie°ającej t°asy kablowe i
°o¸mies¸c¸enie gnia¸d i łąc¸ników w pomies¸c¸eniach ¸godnie ¸e stanem °¸ec¸ywistymK ao dokumentacji
należy dołąc¸yć °apo°ty ¸ pomia°ówK

fnstalacja połąc¸eń wy°ównawc¸ych
ala u¸iemienia u°¸ąd¸eń i p°¸ewodówI na któ°ych nie występuje t°wale potencjał elekt°yc¸nyI należy wykonać
instalacje połąc¸eń wy°ównawc¸ychK fnstalacja ta składa się ¸ połąc¸enia wy°ównawc¸ego głównego Egłówna
s¸yna wy°ównawc¸a FK blementem wy°ównującym potencjały jest p°¸ewód wy°ównawc¸y o p°¸ek°oju
NMmmOK
mołąc¸enia wy°ównawc¸e główne należy wykonać w pomies¸c¸eniu piwnicy ¸godnie ¸
p°ojektemK ao głównej s¸yny u¸iemiającej podłąc¸yć °u°y wodyI cent°alnego og°¸ewania itpK EmetaloweFI
sp°owad¸ając je do wspólnego punktu – głównej s¸yny u¸iemiającejK dłówną s¸ynę wy°ównawc¸ą należy
u¸iemić łąc¸ąc ją ¸ u¸iomem fundamentowym bedna°ką ce PMx4mmK
mołąc¸enia wy°ównawc¸e mają spełniać wymagania n°my mkJfbC SMPS4J4J4NWSKOOMMMK
hlkToliA gAhlŚCf olBÓTK

pp°awd¸enia odbio°c¸e składające się ¸ oględ¸in c¸ęściowych i końcowych polegających na kont°oliW

–

¸godności dokumentacji powykonawc¸ej ¸ p°ojektem i ¸e stanem faktyc¸nymI

–

¸godności połąc¸eń ¸ podanymi w dokumentacji powykonawc¸ejI

–

stanu kabli i p°¸ewodówI osp°¸ętu instalacyjnego do kabli i p°¸ewodówI stanu i kompletności
dokumentacji dotyc¸ącej ¸astosowanych mate°iałówI

–

sp°awd¸enie ciągłości kabli i p°¸ewodówI

–

pop°awności wykonania i ¸abe¸piec¸enia połąc¸eń ś°ubowych instalacji elekt°yc¸nej potwie°d¸onych
p°otokołem p°¸e¸ wykonawcę montażuI

–

pop°awności wykonania montażu sp°¸ętu instalacyjnegoI u°¸ąd¸eń i odbio°ników ene°gii

elekt°yc¸nejI
–

pop°awności ¸amontowania i dokonanej kompletacji op°aw oświetleniowychI

–

pomia°ach °e¸ystancji i¸olacjiI

–

pomia°ach °e¸ystancji u¸iemieniaI

–

pomia°ach skutec¸ności och°ony p°¸eciwpo°ażeniowejK

oe¸ystancja i¸olacji obwodów nie powinna być mniejs¸a niż NMM jΩK oe¸ystancja i¸olacji
pos¸c¸ególnych obwodów w°a¸ ¸ u°¸ąd¸eniami nie powinna być mniejs¸a niż OM jΩK momia°u należy dokonać
mie°nikiem °e¸ystancji instalacji o napięciu N ksK
p¸c¸egółowy wyka¸ o°a¸ ¸ak°es pomontażowych badań instalacji elekt°yc¸nej ¸awa°ty jest w
mkJfbC SMPS4JSJSNWOMMMI
mo wykonaniu oględ¸in należy spo°¸ąd¸ić p°otokóły ¸ p°¸ep°owad¸onych badań ¸godnie ¸
wymogami ¸awa°tymi w no°mach mkJfbC SMPS4JSJSNWOMMM i mkJfbC SNMO4JNJOK

wasady postępowania ¸ wadliwie wykonanymi °obotami i mate°iałami
ts¸ystkie mate°iałyI u°¸ąd¸enia i apa°aty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacjiI ¸ostaną od°¸uconeK geśli mate°iały niespełniające wymagań ¸ostały wbudowane lub
¸astosowaneI to na polecenie fnwesto°a tykonawca wymieni je na właściweI na własny kos¸tK
tykonawca

może u¸nać wadę ¸a niemającą ¸asadnic¸ego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i

ustalić ¸ak°es i wielkość pot°ąceń ¸a obniżoną jakośćK

tYjAdAkfA alTYCwĄCb mowbajfAor f lBjfAor olBÓT

wasady p°¸edmia°u i obmia°u °obót montażowych instalacji elekt°yc¸nej

lbmia°u °obót dokonuje się ¸ natu°y Ewykonanej °obotyF p°¸yjmując jednostki mia°y odpowiadające
¸awa°tym w dokumentacji i takW
–

dla osp°¸ętu montażowego W s¸tKI kplK

–

dla kabli i p°¸ewodówW mI

–

dla sp°¸ętu łąc¸nikowegoW s¸tKI kplKI

–

dla op°aw oświetleniowychW kplKI

–

dla °o¸d¸ielniW kplK

–

dla d°utów i płaskowników instalacji odg°omowej m

–

osp°¸ęt do montażu instalacji odg°omowej s¸tKI kplK

laBfÓo olBÓTK

ta°unki odbio°u instalacji i u°¸ąd¸eń ¸asilających
ldbió° międ¸yope°acyjny
ldbió° międ¸yope°acyjny p°¸ep°owad¸any jest po ¸akońc¸eniu danego etapu °obót mających wpływ na
wykonanie dals¸ych p°acK
ldbio°owi takiemu podlegaW
–

p°¸ygotowanie podłoża do montażu kabli

–

ułożenie bedna°ki u¸iemiającejK

ldbió° c¸ęściowy
kależy p°¸ep°owad¸ić badanie pomontażowe c¸ęściowe °obót ¸anikających o°a¸ elementów
u°¸ąd¸eńI któ°e ulegają ¸ak°yciu EnpK ws¸elkie °oboty ¸anikająceFI uniemożliwiając ocenę p°awidłowości ich
wykonania po całkowitym ukońc¸eniu p°acK
modc¸as odbio°u należy sp°awd¸ić p°awidłowość montażu o°a¸ ¸godność ¸ obowią¸ującymi
p°¸episami i p°ojektemW
–

wyd¸ielonych instalacji wtynkowych i podtynkowychI

ldbió° końcowy
–

Badania pomontażowe jako technic¸ne sp°awd¸enie jakości wykonanych °obót należy p°¸ep°owad¸ić po

¸akońc¸eniu °obót elekt°yc¸nych p°¸ed p°¸eka¸aniem użytkownikowi u°¸ąd¸eń ¸asilającychK
wak°es badań obejmuje sp°awd¸enieW
–

dla napięć do N ks pomia° °e¸ystancji i¸olacji instalacjiI

–

°e¸ystancji u¸iemieniaI

–

skutec¸ności och°ony p°¸eciwpo°ażeniowejK

ma°amet°y badań o°a¸ sposób p°¸ep°owad¸enia badań są ok°eślone w no°mach mkJfbC

SMPS4JSJSNWOMMMX mkJbJM4TMMWNVVULA¸NWOMMM i no°mie mkJfbC SNMO4JNK
tyniki badań t°¸eba ¸amieścić w p°otokole odbio°u końcowegoK
mlapTAtA olwifCwbkfA olBÓTK

wasady °o¸lic¸enia i płatności
oo¸lic¸enie °obót montażowych instalacji elekt°yc¸nych może być dokonane jedno°a¸owo po
wykonaniu pełnego ¸ak°esu °obót i ich końcowym odbio°¸e lub etapami ok°eślonymi w umowieI po
dokonaniu odbio°ów c¸ęściowych °obótK
lstatec¸ne °o¸lic¸enie umowy pomięd¸y ¸amawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbio°u
pogwa°ancyjnegoK
modstawę °o¸lic¸enia o°a¸ płatności wykonanego i odeb°anego ¸ak°esu °obót stanowi wa°tość tych °obót
oblic¸ona na podstawieW
–

ok°eślonych w dokumentach umownych Eofe°cieF cen jednostkowych i ilości °obót ¸aakceptowanych
p°¸e¸ ¸amawiającego

–

lub ustalonej w umowie kwoty °yc¸ałtowej ¸a ok°eślony ¸ak°es °obótK

Ceny jednostkowe wykonaniaI °obót instalacji elekt°yc¸nych lub kwoty °yc¸ałtowe obejmujące
°oboty instalacyjne uw¸ględniają °ównieżW
–

p°¸ygotowanie stanowiska °oboc¸egoI

–

dosta°c¸enie do stanowiska °oboc¸ego mate°iałówI na°¸ęd¸i i sp°¸ętuI

–

obsługę sp°¸ętu nie posiadającego etatowej obsługiI

–

ustawienie i p°¸estawienie d°abin o°a¸ lekkich °us¸towań p°¸estawnych

–

umożliwiających wykonanie °obót na wysokości do 4 m Ejeśli taka koniec¸ność występujeFI

–

usunięcie wad i uste°ek o°a¸ nap°awienie us¸kod¸eń powstałych w c¸asie °obótI

–

upo°¸ądkowanie miejsca wykonywania °obótI

–

usunięcie po¸ostałościI °es¸tek i odpadów mate°iałów w sposób podany w specyfikacji technic¸nej
s¸c¸egółowejI

–

likwidację stanowiska °oboc¸egoK

mowbmfpY wtfĄwAkbK

ko°myK

mkJbkJNO4S4

Światło i oświetlenieK lświetlenie miejsc p°acy we wnęt°¸achK

mkJfbCVVJ4WNVVP

lg°anic¸niki p°¸epięćK Be¸iskie°nikowe ¸awo°owe og°anic¸niki
p°¸epięć ¸ tlenków metali do sieci p°ądu p°¸emiennego

mkJfbC SMPS4JRJRPT

fnstalacje elekt°yc¸ne w obiektach budowlanych
aobó° i montaż wyposażenia elekt°yc¸nego J
Apa°atu°a °o¸d¸ielc¸a i ste°ownic¸aK
tytyc¸ne p°¸ep°owad¸ania pomontażowych badań odbio°c¸ychK

mkJfbCJSMPS4J4J4N

lch°ona dla ¸apewnienia be¸piec¸eństwaK
lch°ona p°¸eciwpo°ażeniowaK

mkJfbCJSMPS4JSJSN

pp°awd¸anieK pp°awd¸anie odbio°c¸eK

NMKOK fnne dokumentyK
oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia NO kwietnia OMMO° w sp°awie wa°unków technic¸nychI jakim

–

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieK a¸KrK w OMMO °K k° TR po¸K SVM ¸ dnia NR c¸e°wca OMMO°K
oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a oo¸woju oegion i Budownictwa w sp°awie ogłos¸enia jednolitego tekstu ustawy

–

– m°awo BudowlaneK a¸K rstaw n° NMSI po¸KNNOS ¸ dnia NMKNNKOMMM°
oo¸po°¸ąd¸eniem jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia MSKMOKOMMP J w sp°awie be¸piec¸eństwa i higieny p°acy

–

podc¸as wykonywania °obót budowlanych Ea¸KrK k° 4T po¸K 4MNFI
oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a fnf°ast°uktu°y ¸ dnia NN sie°pnia OMM4° w sp°awie sposobu dekla°owania

–

¸godności wy°obów budowlanych o°a¸ sposobu ¸nakowania ich ¸nakiem budowlanymK a¸K rK OMM4 k° NVU
po¸K OM4NK
–

rpTAtA – m°awo bne°getyc¸neK a¸K rstaw n° R4I po¸KP4U ¸ dnia NMKNNKOMMM° w°a¸ ¸ późniejs¸ymi
¸mianamiK

–

oo¸po°¸ąd¸enie jinist°a dospoda°ki w sp°awie be¸piec¸eństwa i higieny p°acy p°¸y u°¸ąd¸eniach i

instalacjach ene°getyc¸nychK a¸K rstaw n° UMI po¸K VNO ¸ dnia NTKMVKNVVV°K
–

ta°unki technic¸ne wykonania i odbio°u °obót budowlanoJmontażowychK Tom sK fnstalacje elekt°yc¸neK
tydK NVUU°

