Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotowa szczegółowa specyfikacja techniczna ujmuje wymagania dotyczące robót budowlanych, które
zostaną wykonane w ramach:
Przetargu nieograniczonego na:

Remont lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska.
Przedmiot zamówienia:
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu.
ST należy stosować w celu stosowania prawidłowych metod wykonania robót na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego
zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo – ilościowym określonym w załącznikach do siwz.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
Ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
A) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
B) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
A) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
B) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
C) możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu,
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
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ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Transport - Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Odbiór robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:
• Odbiorowi częściowemu, który polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostateczny robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor do 7 dni po zgłoszeniu zakończenia
robót przez Wykonawcę.
• Odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu ilości oraz jakości. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie złożonym w
sekretariacie Zamawiającego przy ul. 1-go Maja 218 w Rudzie Śląskiej. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.
Powołana komisja dokona sprawdzenia, jakości wykonanych robót. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
podczas czynności odbiorowych Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia a w przypadku stwierdzenia rażących
nieprawidłowości może przerwać czynności odbioru wraz z konsekwencjami zgodnie z zawartą umową.
Celem odbioru końcowego jest stwierdzenie zgodności wykonanych robót ze złożoną dokumentacją techniczną.
Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji, który polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się okresie gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji – pogwarancyjny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru
pogwarancyjnego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Zakres prac obejmuje następujące typy robót budowlanych.
Roboty tynkarskie
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
Wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz
Wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych.
Określenia podstawowe, definicje
Podłoże – element budynku, na powierzchni, którego wykonany ma być tynk.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłogi.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
Przyczepność dolnej warstwy tynku.
Ogólne wymagania dotyczące robot tynkarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania
dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”
Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139: 2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności: – nie
zawierać domieszek organicznych, – mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy
stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek
powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania).
• Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy
PN-EN 197-1: 2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zalewności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robot tynkarskich
Materiały i wyroby do robot tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot tynkarskich
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robot tynkarskich
Materiały i wyroby do robot tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni
słonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeśli nie ma możliwości
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodę należy
Przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
Wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
Przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
Roboty malarskie
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń).
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektu oraz ich
odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego, oraz powłok
malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie.
Określenia podstawowe
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, nałożona i rozprowadź ona na podłożu, decydująca o
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
Materiały
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
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wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję
Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materiałów
Materiały do malowania wnętrz obiektu:
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów należy stosować:
·
Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
·
Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:
2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
tylko wodociągowa woda pitna.
Sprzęt i Narzędzia
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót
malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
Wykonanie Robót
Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
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budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano
aprobaty techniczne.
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
Tynki zwykłe
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w
tablicy 1. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych
powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest
aprobata techniczna.
Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
Świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza
wartości normowych. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go Stosować,
· sposób przygotowania farby do malowania,
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, Agregaty malarskie),
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m,
· czas między nakładaniem kolejnych warstw,
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
· zalecenia w zakresie bhp.
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Wymagania dotyczące powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na deemulgację,
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
Podłoża.
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach
żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny być:
• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
• Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
• Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe
• Prześwity podłoża.
• Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
• spękań,
• łuszczenia się powłok,
• odstawania powłok od podłoża.
Roboty Elektryczne
Określenia podstawowe, definicje
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia,
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energie
mechaniczna itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy
budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia
Z instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów
świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczna wymianę źródeł
światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony
lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a
która zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii
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elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego,
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Materiały
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rodzaje materiałów
Tablice Rozdzielcze
Tablice należy wykonać zgodnie z rysunkami z projektu technicznym realizacji basenu oraz technologii. Lokalizację
tablic określa projekt techniczny.
Będą one zawierały:
- Zabezpieczenia poszczególnych obwodów
- Układy sterowania urządzeń
- Elementy ochrony przeciwprzepięciowej
- Inne elementy zgodnie z projektami.
Obudowy powinny posiadać stopień ochrony IP44 i lub II (zalecana) kl. ochronności.
Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu.
Przewody i Sposób Prowadzenia Instalacji
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się zastosować następujące typy przewodów:
YDY – dla tablic rozdzielczych o przekrojach zgodnych z projektem
YDY 3,4x1,5 mm2 - w instalacji oświetleniowa,
YDY 3x2,5 mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych
Zabudowane przewody winny mieć izolację 750V
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:
• izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,
• izolacje w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochroną od porażeń,
OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE
Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.
Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości:
• łączniki oświetlenia na wysokości 1,1 do 1,4 m.
• gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokości 0,3m lub 1,1 do 1,4 m.
• gniazda w pomieszczeniach mokrych na wysokości 1,1 do 1,4 m.
• Osprzęt w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować szczelny.
Sprzęt
Ogólne wymagania
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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Wykonanie robót
Ogólne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jakość
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
• Przemieszczenie w strefie montażowej, ułożenie na miejscu montażu wg projektu,
• Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów
w sufitach, ścianach lub podłogach, osadzenie kołków osadczych plastikowych, śrub kotwiących lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu elementów
osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
• Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich układania (przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej
średnicy rury).
• Przeprowadzenie prób i badań instalacji oraz sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej.
Montaż osprzętu
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na
wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z
wyposażeniem pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w
całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim
położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w
taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód
ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będąca kombinacja barwy zielonej i żółtej.
Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

Kontrola, jakości
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na
kontroli:
- Zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- Zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- Stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,
- Stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- Sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
- Poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,
- Poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
- Pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kw.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Obmiar robót
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
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Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w
dokumentacji i tak:
• Dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., M,
• Dla kabli i przewodów: m,
• dla osprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
Roboty wodno - kanalizacyjne
Określenia podstawowe, definicje
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,
służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna
się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia
(studni) od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na
zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony, jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania
przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.
Ogólne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robot oraz za zgodność z dokumentacją projektową
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wewnętrznej instalacji wod.-kan. i obejmują:
• - montaż instalacji wody zimnej i ciepłej
• - montaż instalacji kanalizacji sanitarnej
• - montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej
Materiały
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji winne być zgodne z Polskimi Normami.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje się wyroby opatrzone certyfikatem na
znak bezpieczeństwa, względnie mające deklaracje zgodności (aprobata techniczna), dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy. Materiały instalacyjne, które będą miały bezpośredni kontakt z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze musza mieć atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do
wykonania instalacji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa jakościowe.
Zastosowane materiały
• - rury PVC- wg.PN 85/C-89205
• - kształtki PVC- wg PN 85/C-89205
• - rury i kształtki stalowe ocynkowane dla instalacji wody zimnej
• - rury i kształtki PE dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej
• - armatura-wg PN76/M-75178, PN-EN 271:192
Wyposażenie sanitarne
• - umywalka- wg PN-79/B 12634
• - miska ustępowa– wg PN-79/B
Wykonywać zgodnie z projektami technicznymi, rysunkami – załącznik nr …. do siwz oraz przedmiarem robót
załącznik nr … do siwz. Wszelkie zmiany oraz uzgodnienia w trakcie wykonywanych robot z Inspektorem nadzoru
Prace stolarskie i szklarskie
Nowo montowana stolarka okienna w mieszkaniach powinna odpowiadać następującym standardom:
• Okna należy standardowo wyposażyć w mechanizm mikrowentylacji, który uruchamiany jest klamką,
ST – remont mieszkań
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okucie z regulacją docisku uszczelki ( w okresie zimowym i letnim)
Okna PCV bezołowiowe wykonane, jako profil minimum pięciokomorowy klasy „A” ze wzmocnieniem ze
stali galwanizowanej, co powinny potwierdzać dołączone do oferty dokumenty
W każdym oknie, co najmniej jedno skrzydło uchylano – rozwieralne
Wkłady hermetyczne 2 – szybowe 4/16/4 o współczynniku przenikalności ciepła k=1,0 W/m2K
Parapet zewnętrzny blaszany o kolorze brązowym, szerokość min. 24 cm lub parapet ceglany
Okna powinny być wyposażone w nawiewniki HIGROSTEROWALNE montowane w trakcie produkcji
okna.

Roboty szklarskie i renowacyjne, konserwacyjne
Stolarka okienna w remontowanych mieszkaniach to okna skrzynkowe. Wymagają przeprowadzenia gruntownej
renowacji ram drewnianych ościeżnic oraz skrzydeł okiennych. Do zadań wykonawcy będzie należało:
• Usunięcie starych powłok malarskich
• Uzupełnienie struktury drewna poprzez szpachlowanie
• Gruntowanie podłoża
• Malowanie farbami olejnymi – dwukrotnie
• Uzupełnienie lub wymiana oszklenia (float gr. 4mm)

Roboty c.o. węglowe
Wykonywać zgodnie z opisem technicznym załącznik nr 7 do siwz oraz przedmiarem robót załącznik nr 8 do siwz.
Wszelkie zmiany oraz uzgodnienia w trakcie wykonywanych robot z Inspektorem nadzoru.
Montaż piecy grzewczych
Zastosowanie: piec grzewczy pokojowy przeznaczony do użytkowania w lokalach mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych:
• Moc cieplna pieca: minimum 5 kW
• Korpus pieca z blachy stalowej.
• Ściana przednia pieca wyposażona w drzwiczki zasypowe i drzwiczki popielnika
• Komora spalania winna spełniać normy dotyczące spalania węgla kamiennego i być wyłożona kształtkami
szamotowymi klejonymi na zaprawie szamotowej.
• Paliwo podstawowe: węgiel kamienny, drewno
Roboty posadzkarskie
W remontowanych mieszkaniach na powierzchni podłóg należy ułożyć płyty OSB grubości 18mm oraz 22mm
zgodnie z opisem technicznym – załącznik nr 7 do siwz oraz przedmiarem robot załącznik nr 8 do siwz.
Na powierzchni płyt OSB należy ułożyć wykładzinę PVC o grubości min. 1,5mm.
Wszelkie zmiany oraz uzgodnienia w trakcie wykonywanych robot z Inspektorem nadzoru.
Roboty Zduńskie
Podstawowe definicje
 Roboty zduńskie - wszystkie prace zduńskie związane z wykonaniem pieców kaflowych winny być
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji (kosztorysami ofertowymi załączonymi do kontraktu)
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją (kontraktem)
ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robót murowych z cegły należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020
(norma obowiązkowa) oraz instrukcji producentów.
MATERIAŁY.
Materiały do wykonania robót zduńskich należy stosować zgodnie z obowiązującymi normami.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
• Dla cegieł budowlanych - PN-B-12050
• Kafle – PN-74/B-12044
• Materiały ogniotrwałe i szamotowe. Wyroby szamotowe PB-76/H-12030
ST – remont mieszkań
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Osprzęt piecowy i kuchenny. Wymagania i badania. BN-84/4817-01
Zaprawy szamotowe
Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne ruszty piecowe i kuchenne. BN85/4817-03
Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie
BN-84/4817-09
Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe. BN-84/4817-12.

Zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy www norm lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególności:
• Nie zawierać domieszek organicznych.
• Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 Mm. piasek
średnioziarnisty 0.5-1.0 Mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 Mm.
Zaprawy gliniane
Zaprawa zduńska zwykle winna być przygotowywana przez zarobienie gliny wodą i przez urabianie masy do
uzyskania jednolitej plastyczności. Zaprawa w czasy próby zgniatania w ręce powinna pozostawiać na dłoni
lepki osad, a na próbce powinny odcisnąć się linie dłoni.
Zaprawa szamotowa (ogniotrwała)
Zaprawa szamotowa powinna być przygotowana z gliny ogniotrwałej i mączki szamotowej. Zaprawę należy
starannie urobić ręką do stanu jednolitej plastyczności.
Kafle
Każdy kafel przed jego wbudowaniem powinien być sprawdzony; przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym w
stanie powietrzno-suchym kafle powinny wydawać czysty dźwięk.
Kafle powinny mieć powierzchnię jednolitą w odcieniu. Obecność rys włoskowatych jest dopuszczalne jak dla
kafli barwnych.
Nośność kafla na zginanie nie powinna być mniejsza niż 120 dan.
Sprzęt
Do wykonania prac zduńskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.
Należy stosować przy wykonywaniu robót rusztowania ustawione na pewnym podłożu. Ustawianie rusztowań
na belkach, cegłach itp. jest niedopuszczalne. Pomost rusztowań należy wykonywać z desek o gr. 32 mm
ułożonych podwójnie na zakład.
Transport
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót zduńskich należy użyć następujących środków
transportu:
• Samochód dostawczy
Transport powinien zapewnić bezpieczne przewiezienie kruchych materiałów ceramicznych.
Wykonanie robót
Warunki ogólne wykonania robót
Wykonanie robót powinno być określone w specyfikacji, bądź inne, o ile będzie zatwierdzone przez inspektora
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nadzoru.
Ogólne zasady wykonywania robót zduńskich
Piece stałe powinny być wykonywane na fundamencie o wymiarach poziomych równych wymiarom pieca.
Zabrania się ustawiania pieców grzewczych stałych na posadzce lub podłodze drewnianej lub bezpośrednio na
stropach drewnianych. W przypadku stropów drewnianych piece należy opierać na dwuteownikach lub ceownikach
walcowanych o wysokości nie mniejszej niż 120 mm, umocowanych w murze na zaprawie cementowej na
głębokości nie mniejszej niż 25 cm.
Między belkami stalowymi należy wykonać płaskie sklepienie ceglane lub płytę żelbetową
Roboty zduńskie muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
Warunki szczegółowe wykonania robót
Odległość powierzchni bocznych i tylnej od drewnianych elementów budynku powinna
wynosić:
• Od elementów otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych przed ogniem –
150 mm
• Od części nieotynkowanych lub zabezpieczonych przed ogniem w inny sposób – 500 mm.
• Połączenia pieców z przewodami dymowymi należy wykonać za pomocą przewodów murowanych
lub rur stalowych o grub., Co najmniej.
• Połączenie przewodu odprowadzającego spaliny ze ścianą pieca powinno być szczelne, natomiast rura
odprowadzająca spaliny powinna być o średnicy 120 mm do pieców średniej i małej pojemności, do
dużych 0 średnicy 150 mm.
• Przy opalaniu węglem zabrania się stosowania przyrządów do zamykania wylotów do komina
(zasuw).
• Zabrania się łączenia pieców z przewodami wentylacyjnymi.
Kontrola, jakości robót
Kontrola, jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz
muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
Kontrola, jakości wykonania robót
Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli, jakości podlega wykonanie:
• Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
• Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni pieca
• Prawidłowego posadowienia pieca
• Podstawy pieca
• Ustawienia kafli, spinania kafli, wypełnienia wnętrza kafli, wykonania wykładziny (futrówki),
osadzenia rusztu i drzwiczek,
• Ścian wewnętrznych pieca
• Sklepienia pieca,
• Robót wykończeniowych.
Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest:
m3: objętość pieca stałego kaflowego
m3 - usuniecie gruzu z rozbiórki
szt. – kafle, cegła, osprzęt
Przepisy związane
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.,Nr 164, poz. 1163 , z późn. zm.) tj. :
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 – o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r nr 204 poz. 2086 z późn. zm.)
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